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Kriterier för certifierat medlemskap i Föreningen för Certifiering av Statistiker
För att beviljas medlemskap i Föreningen för Certifiering av Statistiker och därmed tillgång till kollektivmärket ”Certifierad statistiker”
ska följande fem kriterier vara uppfyllda.

Kriterium

Bevis

A - Utbildning
Lägst en Masterexamen (enligt Bolognakriterierna)
med statistik eller matematisk statistik som
huvudämne, eller motsvarande. Även sökande med
äldre grundläggande examina kan godkännas efter
individuell prövning.

Kopia på examensbevis, kursförteckning samt titel på
självständiga arbeten som ingår i examen.

B - Professionell kompetens
Minst fem års dokumenterad erfarenhet av arbete,
med hög kvalitet, som statistiker. Arbetet ska
innefatta att praktiskt hantera, tillämpa och arbeta
med statistiska metoder, slumpmässiga förlopp och
data och därmed visa att sökanden har förmåga att
arbeta självständigt på en högre nivå än vad som kan
väntas av en nyutexaminerad eller junior statistiker.

Skriftlig redogörelse med beskrivning av de arbeten som
man vill tillgodoräkna sig. Meritförteckning.

C - Kommunikation och pedagogik
Dokumenterad förmåga att kommunicera statistiska
metoder och begrepp samt att omsätta
frågeställningar i statistiska termer.

Skriftlig redogörelse (se kriterium B) där sökanden kan
hänvisa till t.ex. kursförteckning, föredrag,
undervisningsmaterial eller motsvarande.
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Kriterium

Bevis

D - Professionell utveckling
Dokumenterad kompetensutveckling inom statistik
samt andra relevanta områden. Plan för fortsatt
kompetensutveckling.

Skriftlig redogörelse (se kriterium B) över
utvecklingsaktiviteter mellan examen och ansökan samt
kortfattad plan för framtiden.

E - Etisk standard
Förbindelse att följa och ha god kännedom om
Statistikfrämjandets etiska kod samt de etiska regler
och lagar som gäller för sökandens
verksamhetsområde.

Undertecknad ansökan samt avtal om certifiering.

Ansökan ska stödjas av två personer med lämplig befattning som har kunskap om sökandens kompetens och erfarenhet. Dessa personer
ska på begäran av certifieringskommittén kunna styrka uppgifter i ansökan samt avge utlåtande om den sökande.
Certifieringskommittén kan fordra in ytterligare dokumentation om den bedömer det nödvändigt.
Certifieringskommittén kan godkänna certifiering om den sökande bedöms ha kompetens som gör att den sökande med god marginal
uppfyller syftet med certifieringen.
Gränsdragningsfrågor samt förtydliganden kommer att utfärdas och offentliggöras av styrelsen eller certifieringskommittén efter behov.

”Certifierad Statistiker” är ett registrerat kollektivmärke, Nr ###.
Kriterierna är antagna på stämman 2013-09-18

