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04. CIA - Certified Internal Auditor
Part I
Στην εποχή μας η ύπαρξη Εσωτερικών Ελεγκτών με διεθνή πιστοποίηση
γνώσεων καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική. Για το λόγο αυτό η ΕΕΔΕ
θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων το επιμορφωτικό πρόγραμμα που
προετοιμάζει τους συμμετέχοντες, για την επιτυχή απόκτηση της Πιστοποίησης
Εσωτερικών Ελεγκτών (Certified Internal Auditor - CIA).
Η πιστοποίηση αυτή αποκτάται μετά από επιτυχείς εξετάσεις, από το Institute
of Internal Auditors (IIA) που εδρεύει στη Φλόριντα των ΗΠΑ και αποτελεί
το μεγαλύτερο επαγγελματικό φορέα εκπροσώπησης των Εσωτερικών
Ελεγκτών. Ιδρύθηκε το 1941 και έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 180.000 μέλη
σε όλο τον κόσμο.

Σκοπός

Περιεχόμενα του Προγράμματος
Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 θεματικές ενότητες (parts):
Part 1:
Internal Audit Basics (οι βασικές αρχές του Εσωτερικού Ελέγχου)
Part 2:
Internal Audit Practice (η πρακτική εφαρμογή κατά την
παροχή υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου)
Part 3:
Internal Audit Knowledge Elements (πρακτικές γνώσεις
απαραίτητες για την επιτυχημένη εφαρμογή των αρχών κατά
την παροχή υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου)

Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει και να υποστηρίξει τους
υποψηφίους για την πιστοποίηση Certified Internal Auditor (CIA), παρέχοντάς
τους θεωρητική γνώση, πρακτικές προσομοιώσεις των εξετάσεων (mock
tests) και συνεχή καθοδήγηση από τους πιο έμπειρους εισηγητές.

Σημείωση: Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης κάθε
ενότητας μεμονωμένα.

Σε ποιους απευθύνεται

Part 1 & Part 2: 40 ώρες /part
Part 3: 64 ώρες

Παρότι ο τίτλος του προγράμματος «φωτογραφίζει» το επάγγελμα του
εσωτερικού ελεγκτή, οφέλη από την πιστοποίηση μπορούν να λάβουν
τόσο επαγγελματίες συναφών επαγγελματικών χώρων (πχ. Κανονιστικής
Συμμόρφωσης) όσο και γενικότερα στελέχη επιχειρήσεων τα οποία στο
πλαίσιο της Διοίκησης οφείλουν να ασκούν εποπτεία και έλεγχο στους τομείς
ευθύνης τους.
Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης απαιτείται οι συμμετέχοντες να
είναι απόφοιτοι Ελληνικών ΑΕΙ, ΤΕΙ ή του Αμερικάνικου Κολεγίου (Deree). Για
τίτλους σπουδών από το εξωτερικό απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Μεθοδολογία

Διάρκεια προγράμματος

Προϋποθέσεις για την απόκτηση πιστοποίησης
• Επιτυχία στις εξετάσεις και στα τρία επίπεδα
• Διετή εργασιακή προϋπηρεσία στον εσωτερικό έλεγχο ή
σε κάτι συναφές. Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών η εργασιακή εμπειρία μειώνεται στο ένα έτος.
• Οι διαδικασίες για την απόκτηση της πιστοποίησης, θα
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων ετών.
Η αίτηση συμμετοχής καθώς και τα εξέταστρα για κάθε part
αποπληρώνονται απευθείας στο Institute of Internal Auditors.

Το πρόγραμμα συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας
και υποστήριξης, αποτελούμενο από 3 θεματικές ενότητες. Περιλαμβάνει
εισηγήσεις, παρακολούθηση της απόδοσης και τεστ προετοιμασίας. Στόχος
είναι οι υποψήφιοι να φτάνουν στο εξεταστικό κέντρο με επαρκή γνώση,
εμπειρία και αυτοπεποίθηση. Οι εισηγήσεις γίνονται στα Αγγλικά (προκειμένου
να βοηθηθούν οι συμμετέχοντες και να εντοπιστούν έγκαιρα προβλήματα
γλωσσικής ευχέρειας) αλλά από Ελληνόφωνο εισηγητή, οπότε υπάρχει ανά
πάσα στιγμή δυνατότητα χρήσης Ελληνικών για την παροχή δυσνόητων
διευκρινήσεων.

Διάρκεια
40 ώρες
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Κόστος
Μέλη: € 800
Μη Μέλη: € 850

Εκπαιδευτής
Επιλεγμένη Ομάδα Εκπαιδευτών
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