CERTIFIERINGSVERKSAMHETEN
UPPFÖRANDEREGLER FÖR KANDIDATER OCH CERTIFIERADE
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ALLMÄNT
Detta dokument beskriver uppföranderegler för kandidater till certifiering och för certifierade enligt
IPMA i Sverige.

UPPFÖRANDEREGLER FÖR KANDIDATER
De kandidater som anmäler sig till en certifiering skall acceptera följande:
§1. Att till certifieringsverksamheten tillhandahålla begärd information nödvändig för
certifieringsprocessen.
§2. Lämna sanningsenliga uppgifter skriftligt och muntligt under hela certifieringsprocessen.
§3. Inte sprida information från examinationen, såsom uppgifter från skriftligt prov och
workshop, vilka kan användas av andra kandidater vid senare certifieringsomgångar.
§4. Anmäla jäv om någon slags relation finns till de assessorer som tilldelats under
certifieringsprocessen.
§5. Ej föra talan i domstol mot föreningen och/eller assessorer.

UPPFÖRANDEREGLER FÖR CERTIFIERADE
De kandidater som har blivit godkända och skall erhålla ett certifikat skall acceptera följande innan
certifikat utfärdas:
§6. Att namn, ev. företagsnamn, certifikatnummer och nivå publiceras på www.ipma.world. Om
den certifierade ej önskar att dessa uppgifter publiceras ska detta meddelas skriftligt till
certifiering@projektforum.se
§7. Att under utövandet av professionen projektledning arbeta i enlighet med ”Individuell
Kompetensmodell” som anger de värderingar och principer som IPMA står för.
§8. Skriftlig eller muntlig hänvisning till egen certifiering får endast ske till den nivå som
certifikatet gäller för och under dess giltighetstid.
§9. Certifieringen får ej användas på ett sätt som misskrediterar eller på annat sätt skadar
certifieringsverksamheten. Den får ej heller användas för att göra utfästelser som av
certifieringsverksamheten kan ses som obehöriga eller vilseledande.
§10. Upphöra med alla hänvisningar till certifieringen i visitkort, publikationer, kataloger,
webbsidor, etc vid ett återkallande av certifikat eller när dess giltighet har upphört.
§11. Certifieringen får ej användas eller refereras till på ett sätt som kan ses som vilseledande.
§12. Att under utövandet av professionen projektledning följa nationella och internationella
lagar, förordningar samt att respektera upphovsrättigheter.

ÅTERKALLANDE AV CERTIFIKAT
§13.
En projektledares certifikat eller kan återkallas, eller underkännas vid re-certifiering,
om certifikatets innehavare brutit mot de regler och riktlinjer som gäller för certifikatet.

