Denumirea cursului: ISO 22301BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT – INSTRUMENT UTIL
AUDITORULUI INTERN
Durata: 5 ore
Perioada: 27 noiembrie (orele 09.00 – 14.00)
Se acordă:

Diplomă de participare cu 5 CPE

Suport de curs
Descrierea cursului
Scopul cursului este de a furniza participanților elementele practice necesare intelegerii standardului ISO
22301 Managementul continuitatii afacerii – Rezilienta organizationala precum si a modului in care
acest standard poate fi aplicat in activitatea practica a auditorilor interni.
Tematica
Structura
standardului

Domeniu
de aplicare;

Termeni si definitii;

Prezentarea standardului;

Cadru organizational;

Analiza de impact asupra afacerii;

Audit si imbunatatire continua.
Responsabilitati
pentru Managementul Riscului

Consiliu
de
Administratie;

Conducere Executiva;

Audit Intern.
Dezbateri
și studii de caz personalizate; exemple practice

discuții
libere pe subiectele propuse de participanți în legătură cu temele cursului;

analiza
și soluționarea problemelor practice propuse de participanți;

dezbaterea studiilor de caz propuse de catre participanți.
Lector: Coracioni Alexandru, auditor financiar, membru ACCA, CIA, CAFR, lector formator in domeniul
audituluifinanciarAAIR si CECCAR
Limba: română
Loc de desfăşurare: mediu online
Tarif de participare: 450 lei pentru membrii AAIR şi 550 lei pentru persoanele din afara asociaţiei
Inregistrarea participarii: persoanele interesate vor informa Asociatia la nr. de tel/fax 031 005 6789,
0723.247.300 sau la email office@aair.ro .
Inregistrarea participării:
Persoanele interesate vor informa Asociaţia la nr. de tel/fax 031 005 6789, 0723.247.300 sau la email
office@aair.ro
Termen de inscriere si achitare a cursului:
- înscriere până la: 22 noiembrie
- achitare până la: 25 noiembrie

Plata se va efectua in contul Asociatiei Auditorilor Interni din Romania RO73RNCB0082086941380001
deschis la BCR, Sucursala Unirea.
Daca organizatia sau institutia dvs. doreste achitarea tarifului de participare, Asociatia va emite si
transmite documentele necesare efectuarii platii prin virament bancar.

AAIR asigura pentru fiecare program de pregatire, lectori certificati, support de curs, studii de caz,
diplome de participare, precum si baza materiala necesara desfasurarii in bune conditii a cursurilor.
Platforma pe care ne vom intalni este https://www.disted.eu/ iar providerul nostru va transmite, pe adresa
de mail a participantilor un link cu detalii logare si o parola

