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Zapisnik o izvedbi  
pripravljalnega seminarja za ISACA® izpit CRISCTM 2014 

Izvedba: 23. do 26. aprila 2014 (vsak dan 9.00-17.00), SIR, Dunajska 106, Ljubljana, 32 CPE 
   predavanja 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, 
   mag. Marko Jagodic, CISA, CRISC, PRIS; 

Zapisal:  Marko Jagodic, 27. aprila 2014 

Udeleženci: 5 udeležencev (4 udeleženke), anketo izpolnili 4 (80%) 

Udeleženci so bili iz banke (2), revizijske družbe (2) in zavarovalnice, 3 opravljajo dela (notranjega) 
revizorja, 1 je razvijalec, 1 se ukvarja z arhiviranjem, 4 imajo prek 15 let delovnih izkušenj. 2 sta člana 
IIA, 3 imajo naziv PNR (eden od njih tudi PR), 2 sta bivša člana ISACA in imetnika nazivov CISA. 

Udeleženci so za seminar izvedeli na odsekovi spletni strani (2) ali iz obvestil SIR (2). 

Med tistimi, ki so izpolnili anketo, so se 3 seminarja udeležili zaradi programa in točk, 1 točk ne rabi, 
ta in še eden se bosta morda udeležila izpita CRISC. 

Vsi udeleženci bi se občasno udeležili mesečnih izobraževanj, 1 bi morda, 1 bo pripravil predavanje. 

Zadovoljstvo: povprečna ocena 4,17. 

Udeleženci so zadovoljstvo ocenili v treh sklopih: 

- V okviru splošne ocene (3,9) so ocenjevali trditve udeležba mi je razširila znanje (4,3), znanje 
bom lahko takoj uporabil (4), spremljanje predavanj je bilo zahtevno (2,3), moja pričakovanja v 
zvezi s seminarjem so se uresničila (4,3), odločitev za udeležbo je bila pravilna (4,8). 

- V okviru sklopa organizacija in izvedba (4,3) so ocenjevali trajanje seminarja (4,3), prostor (4,5), 
vodenje in organizacijo (4,3), predstavitev seminarja in obveščanje (4) ter ceno (4,3 iz treh ocen) 

- V okviru sklopa predavanja in predavatelja (4,3) so ocene podali za vsakega predavatelja, skup-
ne ocene pa so bile za vsebino predavanj 4,5, za gradivo 4 in splošna ocena predavateljev 4,5. 

Predavanja in predavatelja RK MJ

4,3 4,3

1 Vsebina predavanj 4,5 4,5

2 Gradivo 4 4

3 Predavatelj splošno 4,5 4,5

3i Strokovnost 4,5 4,5

3ii Razumljivo podajanje 4,5 4,5  
Komentarji na anketnih listih: prejeli samo enega o tem, kaj bi na seminarju še posebej pohvalili, in 
sicer »dobro predstavljena teorija s primeri«. 

Zaznani problemi: 

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

Splošna ocena: 

Seminarja so se tokrat udeležili izkušeni udeleženci, ki so želeli razširiti svoje znanje. V tem pogledu 
so bili precej zadovoljni (4,25) in svojo odločitev za udeležbo ocenili kot pravilno (4,75). Med 
posamičnimi ocenami gre poudariti močno izstopajočo o (ne)zahtevnosti spremljanja (2,25; povezano 
z izkušenostjo/predznanjem udeležencev) in enotno oceno o gradivih/predstavitvah (4), ki bi jih bilo 
mogoče izboljšati.  

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


