UVAJAMO PROGRAM
MEDNARODNEGA
CERTIFICIRANJA ZA
SKLADNOST POSLOVANJA
Evropski inštitut za skladnost in etiko poslovanja (EISEP) od
januarja 2018 dalje odpira novo poglavje pri razvoju strokovne
skupnosti za skladnost poslovanja, saj smo z mednarodnim
združenjem za skladnost poslovanja, International Compliance
Association - ICA, s sedežem v Veliki Britaniji, sklenili strateško
partnerstvo.
Poleg ugodnosti članstva v globalni strokovni skupnosti ICA
vam z veseljem predstavljamo nov program mednarodnega
certificiranja za sedanje in bodoče strokovnjake s področja
skladnosti poslovanja. Program bomo izvajali za območje
Slovenije, Hrvaške in v Srbije.

PREDSTAVITEV PROGRAMOV CERTIFICIRANJA
Predstavljamo dva programa certificiranja, ki jih podeljuje mednarodno priznana strokovna
organizacija ICA, v sodelovanju z Alliance Manchester Business School, University of Manchester, s
katerima vam ponujamo priložnost, da v svoji karieri naredite korak naprej in da na formalen način
pridobite nova znanja ali izkažete svoje že kvalificirano znanje in izkušnje na področju skladnosti, z
mednarodno uveljavljenim certifikatom.
Program ICA Napredni certifikat iz skladnosti
poslovanja (ICA Advanced Certificate in
Business Compliance) ponuja napredna znanja
na vseh ključnih sklopih programa skladnosti in
njegovega izvajanja v praksi, od vloge programa
skladnosti v poslu, do tega, kako zgraditi
program skladnosti, upravljati s tem povezana
tveganja, kot tudi najbolj izpostavljena področja
tveganj (korupcija in konflikt interesov, varstvo
konkurence, varstvo intelektualne lastnine,
prevare ipd.). Podrobnosti o programu lahko
preberete na naši spletni strani http://eisep.
si/ica-advanced-certificate-inbusiness-compliance/.

Program
ICA
Mednarodni
napredni
certifikat – preprečevanje pranja denarja
(ICA International Advanced Certificate
in Anti Money Laundering) se usmerja na
specializirano področje, vse od pojavnih oblik
pranja denarja in financiranja terorizma, njihove
povezave s korupcijo in utajo davkov, do
upravljanja s tem povezanih tveganj, upoštevaje
sektor,
geografsko
območje,
ranljivost
določenih vrst produktov, ipd. Podrobnosti o
program lahko preberete na naši spletni strani
http://eisep.si/ica-advanced-certificate-in-antimoney-laundering/.

KAKO PRIDOBITI CERTIFIKAT?
Izobraževanje za pridobitev ICA certifikatov vključuje 100
ur skupnega študija (kombinacija e-učenja na ICA portalu,
virtualna učilnica v živo, delavnica v živo in izpit). Celotno
izobraževanje, vključno z zaključnim izpitom, poteka
izključno v angleškem jeziku.

VPISI ŽE POTEKAJO, PREVERITE DATUME!
ČASOVNI RAZPORED PROGRAMA
ICA Advanced Certificate in
Business Compliance (ICA
ACBC)

ICA International Advanced
Certificate in Anti Money
Laundering (ICA AML)

Vpisi

15. 2. do 4. 4. 2018

9. 4. do 16. 5. 2018

Začetek študija na e-portalu

10. 4. 2018

21. 5. 2018

Virtualna učilnica

14. 5. 2018, ob 15:00

1. 6. 2018, ob 15:00

Intenzivna delavnica z zaključnim
izpitom (*) poteka v Portorožu

4. do 6. 6. 2018

25. do 27. 9. 2018

(*) S Hoteli Bernardin smo se dogovorili za posebne pogoje, ki so podrobno predstavljeni na spletni strani www.eisep.si.

CENOVNI IN DRUGI POGOJI
Cena za člane EISEP (**) za program za pridobitev certifikata
znaša 1.695 EUR (brez DDV) na osebo in obsega celoten
program, gradiva, zaključni izpit in certifikat. V to ceno je
vključena tudi članarina v ICA, ki sicer znaša 115 EUR.
(**) Redna cena programa pa je 1.995 EUR (brez DDV) na osebo, prav tako za celoten
program z izpitom. Nečlani pa morajo poravnati še članarino organizaciji ICA v višini
115 EUR.

IZBERITE PROGRAM
ICA MEDNARODNEGA
CERTIFICIRANJA
ZA SKLADNOST
POSLOVANJA
ŽE DANES IN
SE PRIDRUŽITE
MREŽI TISOČIM
PROFESIONALCEM Z
VSEGA SVETA!

Plačilo za program certificiranja je potrebno izvršiti neposredno
ICT oz. ICA, na podlagi izdanega računa. Cena ne vključuje
prenočišča za čas zaključne delavnice, ki bo potekala v Grand
Hotelu Bernardin v Portorožu, vključuje pa vse pogostitve tekom
treh dni.
Zaključno delavnico bodo izvajali priznani strokovnjaki in predavatelji ICA. V primeru premajhnega
števila prijav, bo celoten študij za ICA certifikat potekal ‘on line’, o čemer boste obveščeni
najkasneje do zaprtja prijav. Kasneje vam bomo omogočili obisk nadomestne delavnice v
organizaciji inštituta EISEP.
Podelitev certifikatov bo na letni konferenci EISEP, predvidoma 18. in 19. oktobra 2018.

PRIJAVA
Prijave potekajo do 4. 4. 2018 za ICA ACBC in do 16. 5. 2018 za ICA AML. Na izobraževanje se
lahko prijavite z izpolnitvijo obrazca, ki je dostopen na spletnem naslovu, katerega podpišete in
posredujete na info@eisep.si ali na EISEP, Cesta na Brdo 79, 1000 Ljubljana.
• http://eisep.si/wp-content/uploads/2018/02/enrolment-form-ACBC.pdf
• http://eisep.si/wp-content/uploads/2018/02/enrolment-form-ACAML.pdf
Do članskih ugodnosti boste upravičeni samo na podlagi vaše ICA članske številke, ki jo morate vpisati v prijavni obrazec. Člansko
številko prejmete v e-sporočilu ICA, na podlagi poprejšnje včlanitve ali obnovitve članstva v EISEP za leto 2018.

DODATNE INFORMACIJE
O vseh nadaljnjih informacijah vas bomo sproti obveščali. Vedno pa se lahko na nas obrnete tudi
individualno na info@eisep.si, jerica.jancar@eisep.si ali andrijana.bergant@eisep.si.

