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DOKUMENTY POWIĄZANE
1. Formularz zgłoszenia materiałów szkoleniowych do procesu udzielenia akredytacji (dla osób fizycznych)
[formularz elektroniczny] Formularz zgłoszenia materiałów szkoleniowych do procesu udzielenia
akredytacji (osoby fizyczne)
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dla osób fizycznych) Procesy akredytacji i opłaty - SJSI
3. Formularz zgłoszenia materiałów szkoleniowych do procesu udzielenia akredytacji (dla osób prawnych)
[formularz elektroniczny] Formularz zgłoszenia materiałów szkoleniowych do procesu udzielenia
akredytacji (osoby prawne)
4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dla osób prawnych) [dokument] Procesy akredytacji
i opłaty - SJSI
5. Cennik akredytacji ISTQB® [dokument] Procesy akredytacji i opłaty - SJSI
6. Accreditation price list [dokument] Procesy akredytacji i opłaty - SJSI
7. Poziomy certyfikacji (produkty ISTQB®) [dokument] Regulamin egzaminowania - SJSI
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HISTORIA ZMIAN
Wersja

Data

Uwagi

6.0.

14.11.2022 r. 1. Dostosowanie dokumentu do standardu dokumentacji SJSI (dokumentacja
Systemu Zarządzania Jakością).
2. Wprowadzenie zmian:
a) dodanie sekcji „Historia zmian”,
b) dodanie sekcji „Dokumenty powiązane”,
c) dodanie sekcji „Spis treści”,
d) dodanie sekcji „Role w przeglądzie”
e) dodanie terminów „cel nauczania” oraz „sylabus” do słownika.
3. Wyróżnienie w dokumencie i uzupełnienie opisów podprocesów:
a) udzielenie akredytacji na materiały szkoleniowe – wytyczne,
b) postępowanie w przypadku zmiany wersji sylabusa,
c) postępowanie w przypadku wprowadzenia zmian w akredytowanych
materiałach,
d) crossakredytacja (lokalizacja akredytacji) uzyskanej w innej Radzie Krajowej.
4. Zmiana terminologii (autor → właściciel materiałów)
5. Zmiana wzoru formularza (nagłówek i stopka).

5.0.1

05.04.2022 r. 1. Zmiana terminu (superrewident → superrecenzent).
2. Uszczegółowienie zapisów dotyczących crossakredytacji (wniosek e-mailem do
KA).
3. Dodano:
a) zapisy dotyczące zmian minor w sylabusie i zasad postępowania
w przypadku takich zmian,
b) zapisy dotyczące dostarczenia matrycy czasowej,
c) opis poziomu certyfikacji TTA (lista produktów ISTQB®).

5.0.

01.04.2022 r. 1. Nowa, uproszczona wersja procesu.
2. Zastąpienie dokumentów papierowych elektronicznym formularzem. 3. Nowe
wersje zgód RODO i zgód marketingowych.

4.1

19.02.2020 r. Dodanie do schematu certyfikacji ISTQB® - CERTIFIED TESTER, ADVANCED LEVEL TEST AUTOMATION ENGINEER

4.0

15.12.2019 r. Usunięcie akredytacji IREB, zmiany w procesie - uszczegółowienie

3.0

12.09.2017 r. Wydzielenie procesu. Uzupełnienie o wymagania w zakresie IREB®. Uproszczenie
formularza zgłoszenia. Nowy sposób opisu procesu.

2.0

14.03.2012 r. Aktualizacja pierwszej wersji procesu wynikająca z usprawnienia procesu.
Uzupełnienie o szkolenia online. Zmiana wysokości opłat. Dokument zatwierdzony
przez Zarząd SJSI (na spotkaniu Zarządu w marcu 2012 r.).
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SŁOWNIK POJĘĆ
Termin

Definicja

akredytacja materiałów
szkoleniowych

Potwierdzenie przez SJSI, że materiały szkoleniowe spełniają wymagania
określone w procesie akredytacji materiałów szkoleniowych ISTQB®

cel nauczania

opis kierunku i zamierzenia dotyczącego przyswajania przez kandydatów wiedzy
oraz umiejętności stosowania tej wiedzy w praktyce; cele nauczania wspomagają
osiąganie celów biznesowych i stanowią wytyczne do tworzenia egzaminów
certyfikacyjnych dla testerów

certyfikat

dokument potwierdzający uzyskanie akredytacji

crossakredytacja /
lokalizacja akredytacji

potwierdzenie obowiązywania akredytacji w innym kraju niż ten, w którym
uzyskano akredytację

dostawca szkoleń

firma świadcząca usługi szkoleniowe, zatrudniająca trenerów

produkt

konkretny certyfikat oferowany przez ISTQB®

przedstawiciel dostawcy
szkoleń

osoba upoważniona przez dostawcę szkoleń do składania i podpisywania
dokumentów w procesie ubiegania się o udzielenie akredytacji dostawcy szkoleń
przez SJSI

Rada Krajowa

członek ISTQB® będący uprawnioną jednostką świadczącą usługi powiązane
z ISTQB® w danym kraju lub obszarze

rozszerzenie zakresu
akredytacji

uzyskanie akredytacji na kolejne produkty

sylabus

dokument zawierający opis programu nauczania obowiązującego dla danego
poziomu certyfikacji ISTQB®, wraz z celami nauczania oraz poziomami
poznawczymi (poziomami K) dla danego celu nauczania

trener

osoba świadcząca usługi szkoleniowe

wersja sylabusa

wersja sylabusa wyrażana jest przy pomocy zapisu "x.y.", gdzie "x." to major
(duża wersja), a "y." to minor (mała wersja oznaczająca drobne poprawki, nie
wpływająca na ważność akredytacji)
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właściciel materiałów

autor materiałów szkoleniowych lub podmiot, któremu zostały przekazane prawa
autorskie do tych materiałów lub któremu została na nie udzielona licencja

WSTĘP: AKREDYTACJA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH
Niniejsza instrukcja opisuje proces akredytacji materiałów szkoleniowych zgodnie z wytycznymi ISTQB® oraz SJSI
w tym zakresie.
Celem udzielenia akredytacji na materiały szkoleniowe jest potwierdzenie, że materiały szkoleniowe
wykorzystywane przez trenerów ISTQB® spełniają określone standardy i kryteria jakości kształcenia.
Akredytowane szkolenia z zakresu wybranej certyfikacji testerskiej opracowanej przez ISTQB® mogą być
prowadzone wyłącznie przez akredytowanych dostawców szkoleń, współpracujących z akredytowanymi
trenerami, na bazie akredytowanych materiałów szkoleniowych. Znak ISTQB® jest znakiem zastrzeżonym dla
International Software Testing Qualifications Board i nie może być wykorzystywany w trakcie szkoleń, które nie
posiadają akredytacji. Wszelkie nadużycia w używaniu znaku zastrzeżonego ISTQB® będą zgłaszane do ISTQB®
celem podjęcia odpowiednich kroków prawnych.
Niniejszy dokument opisuje przebieg procesu udzielenia akredytacji na materiały szkoleniowe osobom fizycznym
oraz osobom prawnym/ułomnym osobom prawnym, a także powiązane z nim procesy wymienione poniżej.
Instrukcja opisuje następujące procesy:
1. Udzielenie akredytacji na materiały szkoleniowe - wytyczne
2. Postępowanie w przypadku zmiany wersji sylabusa
3. Postępowanie w przypadku wprowadzenia zmian w akredytowanych materiałach
4. Crossakredytacja (lokalizacja akredytacji) uzyskanej w innej Radzie Krajowej.

PROCES UDZIELENIA AKREDYTACJI NA MATERIAŁY SZKOLENIOWE
- WYTYCZNE
1. Akredytacja udzielana jest na materiały bazujące na konkretnej wersji sylabusa dla produktów ISTQB®.
Lista produktów ISTQB® opublikowana jest w dokumencie Poziomy certyfikacji (produkty ISTQB®).
2. Udzielenie akredytacji jest potwierdzone wydaniem certyfikatu akredytacyjnego dla konkretnego
poziomu certyfikacji i wersji językowej oraz dla konkretnej wersji materiałów. Certyfikat jest ważny do
czasu obowiązywania danej wersji sylabusa, na bazie którego przygotowano materiały.
3. Do wniosku o akredytację właściciel materiałów załącza następujące dokumenty:
a. agendę szkolenia
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b. macierz pokrycia wszystkich celów nauczania objętych sylabusem (cel nauczania vs. numer(-y)
slajdu(-ów) / ćwiczenia, przykładowe zadania, za pomocą których cel został zaadresowany) wraz
z matrycą czasową (czas przeznaczony na realizację poszczególnych celów nauczania, czas
przeznaczony na ćwiczenia i pytania egzaminacyjne)
c. prezentację zawierającą treści nauczania w formie pliku (np. prezentacja w formacie *ppt) lub
pliku video
d. wszelkie inne materiały wykorzystywane podczas szkolenia (m.in. opis przykładów dotyczących
projektu wytwarzania oprogramowania lub systemu dla poziomów K2 i wyższych, ćwiczenia oraz
pytania egzaminacyjne dla poziomów K3 i wyższych wraz z rozwiązaniami i uzasadnieniem
odpowiedzi).
4. Wszystkie omawiane w materiałach szkoleniowych terminy muszą być zgodne z definicjami tych
terminów podanymi w bieżącej wersji Słownika terminów testowych ISTQB® dostępnego pod adresem:
https://glossary.istqb.org. Na stronie słownika należy wybrać jego odpowiednią wersję językową.

ROLE W PRZEGLĄDZIE
W procesie przeglądu materiałów szkoleniowych biorą udział:
1. Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej
2. Recenzent (przeglądający)
3. Superrecenzent
W sytuacji zaistniałego sporu pomiędzy przeglądającym a właścicielem materiałów Przewodniczący Komisji
Akredytacyjnej może podjąć decyzję o powołaniu w skład zespołu przeglądających superrecenzenta, który
rozstrzygnie merytorycznie zagadnienie będące przedmiotem sporu lub niejasności. Superrecenzent to osoba
posiadająca największe w zespole przeglądających kompetencje do oceny spornych zagadnień związanych
z określonym poziomem certyfikacji ISTQB®.
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PRZEBIEG PROCESU UDZIELENIA AKREDYTACJI NA MATERIAŁY
SZKOLENIOWE
Etap wnioskowania o udzielenie akredytacji:

Etap powoływania zespołu do przeglądu materiałów szkoleniowych:
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Etap po drugim lub kolejnym przeglądzie materiałów szkoleniowych

W zależności od jakości przedstawionych materiałów, liczba iteracji przeglądu materiałów, a więc nakład pracy
i czas wymagane na ich weryfikację, mogą się zmieniać. Podane przedziały czasowe mogą podlegać zmianom.
Poniżej zaprezentowano wersję procesu z dodatkową konsultacją superrecenzenta.
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Postępowanie w przypadku zmiany wersji sylabusa
Komisja Akredytacyjna informuje właściciela materiałów o zmianie wersji sylabusa. W przypadku zmiany wersji
sylabusa (kolejna duża wersja - major) należy zaktualizować materiały szkoleniowe, a następnie przeprowadzić
pełny proces akredytacji.
W przypadku drobnych zmian sylabusa (zmiana numeru wersji po kropce – minor) nie jest wymagane ponowne
przystąpienie do procesu udzielenia akredytacji na materiały szkoleniowe. Właściciel materiałów aktualizuje
materiały, a następnie przesyła ich zaktualizowaną wersję do Komisji Akredytacyjnej SJSI.

Postępowanie w przypadku wprowadzenia zmian w akredytowanych
materiałach
W przypadku, gdy właściciel materiałów wprowadza drobne poprawki (usunięcie defektu w materiałach:
poprawki merytoryczne, zmiany stylistyczne, poprawa literówek) nie jest wymagane ponowne przystąpienie do
procesu udzielenia akredytacji na materiały szkoleniowe. Po aktualizacji akredytowanych materiałów
szkoleniowych, właściciel materiałów przesyła zaktualizowaną wersję tych materiałów do Komisji
Akredytacyjnej SJSI.

Crossakredytacja (lokalizacja akredytacji uzyskanej w innej Radzie
Krajowej)
Crossakredytacja to proces potwierdzenia przez SJSI akredytacji udzielonej przez inną Radę Krajową ISTQB®.
Jeżeli właściciel materiałów szkoleniowych posiada akredytację wydaną przez inną Radę Krajową ISTQB®,
wówczas może zostać bezpłatnie udzielona crossakredytacja (lokalizacja akredytacji) na te materiały
szkoleniowe, po udokumentowaniu tego faktu (np. okazanie dokumentu wydanego przez inną Radę Krajową
ISTQB®). W tym celu należy złożyć wniosek elektroniczny - Formularz zgłoszenia materiałów szkoleniowych do
procesu udzielenia akredytacji (dla osoby fizycznej) lub Formularz zgłoszenia materiałów szkoleniowych do
procesu udzielenia akredytacji (dla osoby prawnej) zaznaczając rodzaj akredytacji „crossakredytacja”. Dokument
poświadczający akredytację w innej Radzie Krajowej ISTQB® należy wysłać e-mailem na: akredytacje@sjsi.org
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Certyfikat akredytacyjny
Po uzyskaniu akredytacji właściciel materiałów otrzymuje certyfikat akredytacyjny dla materiałów
szkoleniowych. Certyfikat akredytacyjny wydawany jest na konkretny poziom certyfikacji, wersję językową oraz
dla konkretnej wersji materiałów.
Certyfikat jest ważny do czasu obowiązywania danej wersji sylabusa, na bazie którego opracowano materiały.
Informacja o certyfikowanych materiałach szkoleniowych zostaje zamieszczona na stronie https://sjsi.org
Na stronie https://sjsi.org mogą być też opublikowane informacje o właścicielu materiałów wraz z informacjami
kontaktowymi, o ile właściciel materiałów szkoleniowych wyrazi na to zgodę.
Informacja o akredytowanych materiałach szkoleniowych (właściciel materiałów szkoleniowych, poziom
certyfikacji, nr wersji sylabusa, język akredytacji) zostaje opublikowana na stronie SJSI
https://sjsi.org/akredytowane-materialy/, o ile właściciel materiałów szkoleniowych wyrazi na to zgodę
zaznaczając na formularzu elektronicznym “wyrażam zgodę” przy zgodach marketingowych.
Właściciel materiałów jest zobowiązany do informowania SJSI o udostępnieniu, bądź zaprzestaniu udostępniania
(udzieleniu licencji lub jej odebraniu) swoich materiałów innemu podmiotowi.

kontakt: akredytacje@sjsi.org
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