
 

       

Obvestila 
23. marec 2012 

Namen Obvestil je predvsem sproti seznaniti člane z najaktualnejšimi dogodki odseka in ISACA, jih opozoriti na pomembne roke 
ali zanimive novosti ter na vabila organizacij, s katerimi sodelujemo. 

Posredujte jih prijateljem, ki bi jih naša dejavnost lahko zanimala!                                        Obiščite tudi našo spletno stran! 

Napovedujemo, obveščamo: 

 Rok za prijavo na izpite ISACA in seminar CISM 

 Pridobite CPE za mentorstvo 

 Povabilo predavateljem na 20. konferenci 

 Vabimo k sodelovanju pri strokovnih prevodih  

Rok za prijavo na izpite ISACA in seminar CISM 

Skrajni rok za prijavo na naslednji izpit za pridobitev nazivov ISACA, ki bo 9. junija, poteče v sredo, 4. aprila. 
Pravočasno se prijavite! 

Pripravljalni seminar za CISM bomo izvedli od 29. do 31. marca kljub manjšemu številu prijavljenih. 

Tovrstni seminar bo izveden prvič v slovenščini in v Sloveniji, zaradi kraja in termina boste prihranili, seminar bo izveden z 
originalnimi ISACA prosojnicami in testnim izpitom za 2012, ki upoštevajo spremenjena področja dela CISM. 

Še se lahko prijavite! Več podrobnosti in prijavnico najdete na naših spletnih straneh ali na straneh Slovenskega inštituta za 
revizijo. 

Na vrh 

Pridobite CPE za mentorstvo 

Kot CISA® (Certified Information Systems Auditor® - preizkušeni revizor informacijskih sistemov), CISM® (Certified Information 
Security Manager® - preizkušeni upravljavec varovanja informacij), CGEIT® (Certified in the Governance of Enterprise IT® - 
preizkušen v upravljanju IT v podjetjih) ali CRISCTM (Certified in Risk and Information Systems ControlTM - preizkušen v 
upravljanju tveganj in kontrolah v informacijskih sistemih), poznate prednosti ISACA® certifikata. 

Za prenašanje strokovnega znanja in poučevanje tistih, ki se pripravljajo na izpite ali spodbujanje, da se nanje prijavijo, lahko 
uveljavljate dodatne CPE za mentostvo vaših mlajši kolegov! 

Na vrh 

Povabilo predavateljem na 20. konferenci 

Vabimo vas, da nam najkasneje do 29. marca prijavite prispevke za jubilejno, 20. mednarodno konferenca o revidiranju in 
kontroli informacijskih sistemov bo od 25. do 27. septembra 2012 na Ptuju. 

Več o predlaganih vsebinah, rokih in navodilih za pripravo prispevkov najdete v priloženem povabilu. 

Tudi letos boste predavatelji oproščeni kotizacije, za prispevke in udeležbo na konferenci boste lahko uveljavljali dodatne 
CPE ure oziroma točke. 

Na vrh  

Vabimo k sodelovanju pri strokovnih prevodih! 

Vabimo člane, da nam sporočite pripravljenost za sodelovanje pri prevodu ISACA pojmovnika, za kar boste lahko uveljavljali 
dodatne točke CPE! 

Na vrh 

Sporočilo ste prejeli na osnovi vašega naročila Mesečnika in Obvestil Slovenskega odseka ISACA. 

Sporočite nam svoje mnenje o Mesečniku in Obvestilih   |   Naročite se   |   Odjavite se   |   Politika zasebnosti 
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