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Przewodnik IPMA-Student: Egzamin

Wstęp
Podstawowe informacje nt certyfikacji IPMA-Student zawierają cztery przewodniki po systemie certyfikacji IPMA-Student:
 Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student Certyfikacja (zawiera opis formalnych wymagań procedury aplikacyjnej)
 Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student Egzamin certyfikacyjny (przedstawia system oceny kompetencji)
 Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student Wymagania kompetencyjne (przedstawia wymagania kompetencyjne)
 Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student Literatura (przedstawia wykaz zalecanej podstawowej literatury)
Warunki przystąpienia do egzaminu: patrz Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student Certyfikacja
Forma egzaminu
Jeżeli organizator egzaminu, Akredytowany Wydział, dysponuje akredytowaną pracownią komputerową, egzamin certyfikacyjny
IPMA-Student realizowany jest w wersji online (e-Egzamin IPMA-Student) w akredytowanej pracowni komputerowej. W przeciwnym
przypadku, egzamin przeprowadzany jest „tradycyjnie”, w oparciu o drukowane zestawy egzaminacyjne (Egzamin IPMA-Student).
Zestaw egzaminacyjny IPMA-Student





Zestaw egzaminacyjny składa się ze 100 pytań testowych, podzielonych dla ułatwienia nawigacji w egzaminie na
10 rozdziałów, po 10 pytań w każdym rozdziale.
W danym rozdziale zawarte są pytania dotyczące określonego zbioru elementów kompetencji, oznaczonego kodami
kompetencji stosowanymi w Przewodniku NCB3.0 IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne.
W każdym zestawie egzaminacyjnym 70 pytań dotyczy obszaru kompetencji technicznych,
15 pytań – kompetencji behawioralnych, 15 pytań – kompetencji kontekstowych.
Drukowany zestaw egzaminacyjny IPMA-Student
o Zestaw składa się z dwóch części
 Zestawu pytań egzaminacyjnych ze stroną tytułową
 Arkusza na odpowiedzi
o Strona tytułowa zestawu pytań zawiera informacje identyfikacyjne uczestnika egzaminu i sesji egzaminu
(organizator, termin) oraz Spis treści
o Arkusz na odpowiedzi zawiera:
 100 x 4 pól do zaznaczenia znakiem X wybranej opcji odpowiedzi
 Informacje identyfikacyjne uczestnika egzaminu i sesji egzaminu (organizator, termin)
 Informacje identyfikacyjne asesorów oceniających egzamin
 Wynik egzaminu w całości i w poszczególnych obszarach kompetencji (rozdziałach) wyrażony w pkt
o Uwaga: przedmiotem oceny są wyłącznie opcje zaznaczone w Arkuszu odpowiedzi
 zaznaczenie dwóch odpowiedzi na dane pytanie jest błędem – ocena pytania wynosi 0 pkt

Pytania egzaminacyjne
 Pytania zamknięte - test jednokrotnego wyboru, wybór najlepszej opcji z 4 do wyboru.
 Pytania i odpowiedzi głównie w formacie tekstowym, opcjonalnie uzupełnionym o format graficzny
 Wszystkie pytania mają taką samą punktację (wagę) 1pkt
 Ocena każdego pytania wynosi 1 pkt w przypadku wyboru najlepszej opcji albo 0 pkt – w przeciwnym przypadku
Wersja językowa i terminologia:
 Język polski, Nazwy własne w języku angielskim
 Terminologia zgodna z: Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne, Polskie Wytyczne Kompetencji NCB3.0
Czas trwania egzaminu: 100 min
Kryterium zaliczenia egzaminu: co najmniej 50 pkt
Wyniki egzaminu:
 Indywidualne wyniki e-Egzaminu IS są udostępniane studentowi natychmiast po zakończeniu egzaminu przez system
egzaminacyjny. Formalne potwierdzenie wyniku e-Egzaminu IS zostanie przesłane studentowi w terminie do tygodnia
od daty egzaminu
 Indywidualne wyniki Egzaminu IS przeprowadzonego „tradycyjnie”, w oparciu o drukowane zestawy egzaminacyjne,
są przesyłane studentowi w terminie do 2 tygodni od daty egzaminu
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Przygotuj się nie tylko merytorycznie, ale i organizacyjnie – przyjdź wcześniej, weź miękki ołówek, gumkę, kalkulator
(utwórz rezerwę zasobów na ryzyko!).
Zapoznaj się z treścią zestawu – nazwy rozdziałów odnoszą się do obszarów i elementów kompetencji, których dotyczą
pytania testowe w danym rozdziale.
Znając zakres kompetencji w poszczególnych rozdziałach, swoje mocne strony i czas potrzebny na rozwiązanie, ustal
kolejność rozwiązywania testu.
Kontroluj postęp prac i upływ czasu.
Pamiętaj, masz udzielić najlepszej odpowiedzi z podanych 4 opcji. W przyjętej formule oceny jest możliwe, że wszystkie opcje
odpowiedzi na dane pytanie są prawdziwe.
Jeśli masz wątpliwości co do tego, która opcja odpowiedzi jest najlepsza, odrzuć najpierw szybko dwie, zastanów się trochę
dłużej nad wyborem jednej z dwóch pozostałych, jeśli nadal nie wiesz – „strzelaj”.
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