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Zapisnik o izvedbi  
pripravljalnega seminarja za ISACA® izpit CISM® 2014 

Izvedba: 7. do 10. maja 2014 (vsak dan 9.00-17.00), SIR, Dunajska 106, Ljubljana, 32 CPE 
   predavanja v angleščini, po ISACA predstavitvah (prejeli tudi udeleženci) +  
   testni izpit (100 vprašanj/2 uri), nato pogovor o pravilnih rešitvah 

Predavatelja: mag. Rado Ključevšek, CISM, CRISC, CISSP, MBCP, CHFI, MBCI, 
   Uroš Žust, CISA, CISM, PRIS; 

Zapisal:  Marko Jagodic, 13. maja 2014 

Udeleženci: 7 udeležencev (4 udeleženke, 2 udeleženca iz tujine), anketo izpolnilo 6 (86%) 

Med udeleženci sta bili 2 članici IIA, imetnici nazivov PNR, 3 člani ISACA (1 iz tujine, 1 iz tujine član 
ISACA-SI), od njih imetnica nazivov CISA, PRIS, in 1 bivši član ISACA in imetnik naziva CISA, PRIS. 

Zadovoljstvo: povprečna ocena 4,4. 

Udeleženci so zadovoljstvo ocenili v treh sklopih: 

- V okviru splošne ocene (4,6) so ocenjevali koliko znanja sem pridobil (4,67), znanje mi bo 
koristilo pri delu (4,5). 

- V okviru sklopa organizacija in izvedba (4,3) so ocenili splošni vtis. 

- V okviru sklopa predavanja in predavatelja (4,4) so ocene podali za vsakega predavatelja, skup-
ne ocene pa so bile za vsebino predavanj 4,2, za gradivo 4,2 in za razumljivost podajanja 4,8. 

Predavanja in predavatelja RK UŽ

4,4 4,4

1 Vsebina predavanj 4,2 4,2

2 Gradivo 4,2 4,2

3 Predavatelj splošno

3i Strokovnost

3ii Razumljivo podajanje 4,75 4,92  
Komentarji na anketnih listih: en udeleženec si ob komentarju, da seminar ni poceni, želi natisnjene 
predstavitve, tuji udeleženec si ob pohvali seminarja želi tudi CISA in Cybersecurity seminarja v 
angleščini, drugi tuji udeleženec pa je ob nezadovoljstvu z gradivom, kot dodano vrednost pohvalil 
izvedbo z dvema predavateljema. 

Zaznani problemi: 

Seminar je bil v celoti izveden v predvidenem času, težav med izvedbo nismo zaznali. 

Splošna ocena: 

Seminarja so se tokrat v večji meri udeležili izkušeni udeleženci, ki so želeli obnoviti ali razširiti svoje 
znanje. V tem pogledu so bili precej zadovoljni (4,67), zelo zadovoljni so bili tudi z razumljivostjo 
podajanja predavateljev (4,8). 

V celoti gledano ocenjujem, da je seminar uspel in potrdil pravilnost odločitve o izvedbi. 


