CIS Hungária – Információ Biztonságtechnikai
Szolgáltató és Tanúsító Kft.

Az IS-Managerek és IS-Auditorok vizsgáztatására vonatkozó
végrehajtási utasítások
1.

Cél
Az alábbi végrehajtási utasítások szabályozzák az IS-menedzserek és IS-auditorok
vizsgáztatására és minősítésére vonatkozó eljárást.
Biztosítják
• a vizsga lebonyolításának, követelményeinek és értékelésének egyértelm űségét
• hogy a tanúsítvány érvényessége a meghatározott követelmények szerinti felügyelet
alatt áll.

2.

Érvényességi terület
Az
alábbi
végrehajtási
utasítások
az
IS-menedzserek
és
IS-auditorok
vizsgáztatására/minősítésére érvényesek. A végrehajtási utasítások alapjául a CIS
Hungária vizsgaszabályzatának mindenkori aktuális kiadása szolgál.

3.

A vizsga tárgya

IS-Manager:
Az IS-menedzser bizonyítvány megszerzéséhez a vizsgázónak kimutathatóan
rendelkeznie kell az IS-menedzser tanfolyamok tananyagának ismeretével.
IS-Auditor:
Az IS-auditor bizonyítvány megszerzésére irányuló vizsga két részb ől tevődik össze: Az
első rész egy technikai alkalmassági vizsga, melynek keretén belül a jelentkez ő
technikai ismereteinek felmérésére kerül sor. A második rész az IS-auditor tanfolyam
tananyagának kimutatható ismeretére irányul.

4.

Vizsgára bocsátás

IS-Manager vizsga:
Vizsgára az bocsátható, aki
• a CIS IS-Manager tanfolyam valamennyi modulján részt vett.
IS-Auditor vizsga:
Vizsgára az bocsátható, aki
• az IS–Auditor tanfolyamhoz szükséges technikai alapvizsgán megfelelt,
• a CIS IS-auditor tanfolyam valamennyi modulján részt vett,
• érvényes CIS IS-Manager bizonyítvánnyal rendelkezik,
• igazoltan 4 év szakmai tapasztalattal rendelkezik, ebből legalább kettőt az
információ biztonság területén töltött el,
• legalább 4 IS-auditot végzett illetve kísért.
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Az ÖQS partnere

Az IS-Manager és IS-Auditor vizsgára bocsátásának kivételes szabályai:
Abban az esetben, ha a jelentkező megfelelő szintű ismeretekkel rendelkezik és a tanúsító
intézményben folytatott szakmai beszélgetés keretén belül ezt igazolja, a vizsgára bocsátás
ilyen módon is megtörténhet.

5.

A vizsga lebonyolítása
•
•
•

6.

A vizsgák multiple-choice (feleletválasztós) tesztek segítségével történnek.
A vizsgák lebonyolítására mind az IS-menedzser, mind az IS-auditor vizsgák
esetében 1 óra áll rendelkezésre. A technikai alkalmassági vizsga id őtartama 2 óra.
A sikertelen vizsgákat 3 alkalommal lehet újra megismételni

Segédeszközök használata
Segédeszközök használata nem engedélyezett.

7.

Értékelés
A vizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a vizsgázó a vizsgakérdések legalább 50 %-át
helyesen válaszolta meg.

8.

CIS-bizonyítvány
Sikeres vizsga esetén az IS-Manager vagy IS-Auditor bizonyítvány kerül kiállításra.

9.

A bizonyítvány érvényességének meghosszabbítása

A bizonyítvány érvényességi ideje három év. A bizonyítvány tulajdonosa kérvényezheti
az érvényességi idő meghosszabbítását, ha igazolni tud 3 év szakmai gyakorlatot,
valamint:
IS-Manager:
• részvétel egy CIS kalibrációs szemináriumon
IS-Auditor:
• 4 elvégzett IS-audit
• részvétel egy CIS kalibrációs szemináriumon

10.

Kapcsolódó dokumentumok
•
•
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