Audyt wewnętrzny
Certyfikacja Internal Audit Assistant

Kursy
- Warszawa start: 23 października 2019
- Poznań start: 9 grudnia 2019
Kontakt Warszawa : Klaudia Pliszka
tel. +48 510 201 302 | klaudia.pliszka@pl.ey.com
Kontakt Poznań : Katarzyna Pudelska
tel. +48 510 201 305 | katarzyna.pudelska@pl.ey.com

Audyt wewnętrzny to dziedzina wymagająca szerokiej wiedzy i licznych umiejętności. Dobry audytor stanowi niezastąpioną
pomoc dla kadry zarządzającej każdej organizacji. Nasz program szkoleniowy prezentuje szerokie spektrum pracy
audytora wewnętrznego: od miejsca audytu w organizacji, poprzez poszczególne etapy zadania audytowego, przydatne
narzędzia, aż po organizację pracy.

Całość szkolenia podzieliliśmy
na trzy części:
Część 1 Planowanie pracy
Część 2 Realizacja zadań
Część 3 Narzędzia

Dla kogo?
Program przeznaczony jest dla osób, które
rozpoczynają pracę w audycie wewnętrznym
lub mają niewielkie doświadczenie w tym
zakresie. Zapraszamy również wszystkich
zainteresowanych audytem, którzy chcą
poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę.

Ramowy program
Część 1 Planowanie pracy (3 dni)
23-25 października 2019
9-11 grudnia 2019 (Poznań)
Wprowadzenie: rozwój audytu
wewnętrznego, miejsce i rola audytu w
organizacji
►

Niezależność audytora. Zasady etyki
zawodowej

Część 2 Realizacja zadań (3 dni)
20-22 listopada 2019
20-22 stycznia 2020
►

Realizacja procedur audytu. Ocena
zgromadzonych dowodów

►

Niestatystyczny dobór próby

►

Dobór statystyczny w badaniach
ilościowych i jakościowych

►

Ład organizacyjny. Zarządzanie
ryzykiem. System kontroli
wewnętrznej

►

Audyt wewnętrzny a oszustwa

►

Organizacja pracy. Ocena audytu
wewnętrznego

►

Testy audytowe

Cel i zakres testu a wielkość i dobór
próby

Sprawozdanie z audytu
Monitoring wyników

Planowanie zadania. Program audytu

►

►
►

►

16 grudnia 2019

Dokumentacja robocza

Standardy audytu wewnętrznego

Plan wieloletni i roczny. Analiza
ryzyka

Dobór próby (1 dzień)

►

►

►

Część 3 Narzędzia (3 dni)
16-18 grudnia 2019

Excel w audycie i kontroli wewnętrznej
(2 dni) 17-18 grudnia 2019
►

Praca ze zbiorami danych

►

Arkusze, przykładowe funkcje, wstęp
do makr

►

Wykresy

Ceny
Część 1: 2950 zł + 23% VAT
Część 2: 2950 zł + 23% VAT
Część 3: Dobór próby: 980 zł + 23% VAT
Excel w audycie i kontroli wewnętrznej: 1450 zł + 23% VAT

Uczestnictwo w 4-7 dniach szkolenia:
10% zniżki.
Uczestnictwo w 8-9 dniach szkolenia:
15% zniżki.

Chętni, którzy wzięli udział we wszystkich trzech częściach mogą przystąpić do egzaminu i uzyskać tytuł Internal Audit
Assistant. Egzamin nie jest obowiązkowy. Osoby, które nie podchodzą do egzaminu otrzymują certyfikaty uczestnictwa.

Zgłoszenia
Zgłoszenia na szkolenie dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny on-line na stronie:
www.academyofbusiness.pl Jeśli chcieliby Państwo otrzymać bardziej szczegółowe informacje, prosimy o kontakt pod numerem
telefonu 22 701 00 00 lub email: academyofbusiness@pl.ey.com
Pełną ofertę naszych szkoleń znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.
Serdecznie zapraszamy!

