Tabela nr 1 – Szczegółowe zasady naliczania punktów recertyfikacyjnych

Aktywność

Punkty

Uznanie punktacji na podstawie:

Konferencje akredytowane*
Uczestnictwo bierne
organizator: IAB Forum
30
organizator: IAB pozostałe konferencje
20
organizator: członek IAB
20
organizator: pozostali
10
Uczestnictwo aktywne
panelista
prelegent
organizator: IAB Forum
35
50
Organizator : IAB pozostałe konferencje
25
40
organizator: członek IAB
25
40
organizator: pozostali
20
30
Wydarzenia trwające do 3 h
5
5
DIMAQ Voice online
2 pkt zadanie pytania + 2 pkt udział
Webinar
2
W przypadku prelekcji prowadzonych przez kilka osób, punkty będą dzielone między te osoby.
Szkolenia stacjonarne/szkolenia online/warsztaty/warsztaty online akredytowane przez IAB Polska
10 /dzień, przy czym max 40 za cykl szkoleniowy
Prowadzący jest trenerem DIMAQ
Dodatkowe 10 za cykl
Uczestnictwo aktywne (prowadzenie)
15/dzień, przy czym max. 45 za cykl szkoleniowy
Publikacje i raporty
relacja/recenzja z branżowych eventów
10 (lub 5 za współautorstwo)
relacja/recenzja z branżowych eventów, autor podpisany
+ 5pkt (lub +3 pkt za współautorstwo)
jako uczestnik programu DIMAQ
artykuł merytoryczny
10 pkt gwarantowane + od 0 – 20 pkt
przyznanych po weryfikacji przez Trenera
DIMAQ (lub 15 za współautorstwo)
artykuł merytoryczny, autor podpisany jako uczestnik
+5 (lub
programu DIMAQ
+3 za współautorstwo)
Merytoryczny tekst na blogu
10
Udział w pracach grup roboczych IAB Polska
Członek grupy roboczej
2/posiedzenie
* Do formularza należy dołączyć potwierdzenie udziału (skan, zdjęcie identyfikatora, bilet).

Potwierdzenie udziału

Termin i program wystąpienia, ewentualnie oceny
ewaluacyjne
Potwierdzenie udziału
Potwierdzenie udziału
Potwierdzenie udziału

Potwierdzenie ukończenia
Termin, program, ewentualnie oceny ewaluacyjne

Kopia tekstu lub link do tekstu. Weryfikacja publikacji:
a)aktualność i ważność poruszanej problematyki (0 – 4)
b)wkład własny autora – twórczy charakter tekstu (0-4)
c)wartość praktyczna/użyteczność artykułu (0-4)
d)jakość merytoryczna artykułu (0 – 4)
e)ocena formalnej strony artykułu (0 – 4)
Link do tekstu
Potwierdzenie od koordynatora prac Grupy

Szef grupy roboczej

5/posiedzenie

Studia wyższe
Za zakończony uzyskaniem dyplomu udział w studiach na kierunkach
akredytowanych przez IAB Polska

* Do formularza należy dołączyć potwierdzenie udziału (skan, zdjęcie identyfikatora, bilet).
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Dokument potwierdzający ukończenie studiów

