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Προτεινόμενη διάρκεια:
Πέντε ημέρες (40 ώρες)

Σε ποιους απευθύνεται:
• Σε Ανώτατα Στελέχη Πληροφορικής
• Σε Επαγγελματίες Ασφάλειας Πληροφοριακών

Συστημάτων
• Σε Ελεγκτές Πληροφοριακών Συστημάτων
• Σε Μέλη Επιτροπής Ελέγχου
• Σε Στελέχη Ρυθμιστικών Αρχών

Το σεμινάριο
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η προετοιμασία για τις
εξετάσεις πιστοποίησης ελεγκτών πληροφοριακών
συστημάτων CISA. Η απόκτηση της πιστοποίησης
οδηγεί στην αναβάθμιση των επαγγελματικών
προσόντων και στην απόκτηση επιπρόσθετης γνώσης
για τον έλεγχο και την ασφάλεια των Πληροφοριακών
Συστημάτων.

Ο ISACA International έχει δημιουργήσει και προωθεί
μια σειρά επαγγελματικών πιστοποιήσεων, οι οποίες
τυγχάνουν ιδιαίτερης αποδοχής από τη διεθνή
επαγγελματική κοινότητα. Η πιστοποίηση CISA
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του προγράμματος
επαγγελματικών πιστοποιήσεων του ISACA. Έχει
απονεμηθεί σε περισσότερους από 70.000 επαγγελμα -
τίες από το 1978 και αναγνωρίζεται διεθνώς ως 
η κορυφαία πιστοποίηση για τα στελέχη ελέγχου
πληροφοριακών συστημάτων.  

Μεθοδολογία
Το σεμινάριο βασίζεται στο ερευνητικό έργο του ISACΑ,
στις γνωσιακές απαιτήσεις της εξέτασης CISA, καθώς
και στη διεθνή μεθοδολογία και στις πρακτικές που
ακολουθεί η KPMG για την ασφάλεια και τον έλεγχο
των Πληροφοριακών Συστημάτων. Επίσης, το σεμινάριο
θα περιλαμβάνει δοκιμαστικές εξετάσεις, ώστε οι
συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τη «φιλοσοφία» και
τις απαιτήσεις των εξετάσεων.

Προετοιμασία για τις εξετάσεις
Πιστοποίησης Ελεγκτών

Πληροφοριακών Συστημάτων (CISA)

© 2015 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Ο
ικ

ον
ομ

ικ
ά 

κα
ι Ε

λε
γκ

τικ
ά

70

• Η διαδικασία ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων 
• Διακυβέρνηση και Διοίκηση Συστημάτων Πληροφοριών
• Διαχείριση Κύκλου ζωής Πληροφοριακών
• Συστημάτων και Υποδομών
• Λειτουργία, Συντήρηση και Υποστήριξη Πληροφορικών

συστημάτων
• Προστασία Πληροφοριακών Πόρων
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