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Holistyczne Zarządzanie Informacją
bezpieczeństwo informacji
zarządzanie ryzykiem
ochrona danych osobowych
optymalizacja procesów biznesowych

Zapraszamy na przygotowanie do egzaminu na CISA:

Przygotowanie do egzaminu na certyfikat CISA (Certified Information
Systems Auditor / Certyfikowany Audytor Systemów Informacyjnych)
Dołącz do światowej grupy uznanych profesjonalistów.
Uzyskaj poświadczenie swojego profesjonalizmu w zakresie
audytu systemów. Posiadanie certyfikatu CISA daje
korzyści osobie i firmie w której ta osoba pracuje. Jest
uznanym w Polsce, Unii Europejskiej, USA i na całym
świecie certyfikatem kompetencji zawodowych i etycznych w zakresie audytu systemów
informatycznych. W szczególności w Polsce daje uprawnienia do przeprowadzania kontroli
w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji podmiotów realizujących
zadania publiczne.
Celem certyfikatu CISA (Certified Information Systems Auditor / Certyfikowany Audytor
Systemów Informacyjnych):
 Niezależne zweryfikowanie i potwierdzenie indywidualnych kompetencji osób
w zakresie audytu systemów informatycznych,
 Promowanie osób o wysokich kompetencjach merytorycznych i etycznych w zakresie
audytu systemów informatycznych
 Pomoc kierownictwu firm w doborze wysoko kwalifikowanych kadr dla audytu
i kontroli systemów informatycznych.
Egzaminy certyfikacyjne ISACA są przeprowadzane komputerowo i są administrowane
w autoryzowanych centrach testowych PSI na całym świecie. W Polsce egzamin odbywa się
w Warszawie i w Krakowie w języku chińskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim,
włoskim, francuskim, japońskim, koreańskim, albo tureckim. Egzamin składa się z 150 pytań
wielokrotnego wyboru (jeden z czterech, bez punktów ujemnych). Egzamin trwa 4 godziny.
Rejestracja na egzamin jest On-Line Kandydaci mogą umówić się na spotkanie testowe
w autoryzowanym centrum testowym już 48 godzin po uiszczeniu opłat za rejestrację.
Po rejestracji kandydaci mają dwanaście (12) miesięcy okresu kwalifikacyjnego
na przystąpienie do egzaminu.
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Egzamin obejmuje obszar zrozumienia, oceny i stosowania:
 powszechnie akceptowanych standardów, wymogów i praktyk audytu systemów
informatycznych oraz praktyk bezpieczeństwa i kontroli,
 strategii, polityk i procedur, praktyk zarządzania i struktur organizacyjnych,
 procesów systemów informatycznych, włączając w to platformy sprzętowe
i programowe, infrastrukturę sieciową i telekomunikacyjną, praktyki administrowania,
wykorzystanie zasobów systemów informatycznych,
 logicznych, fizycznych i środowiskowych zabezpieczeń, kontroli poprawności
danych, planowania ciągłości działania oraz procesów testowania,
 rozwoju, nabywania i utrzymywania systemów informatycznych.
Pytania egzaminacyjne obejmują następujące dziedziny:
1. Procesy audytu systemów informatycznych 2. Zarządzanie i kierowanie technologią informatyczną 3. Nabywanie, rozwój i implementacja systemów informatycznych 4. Działanie i utrzymanie ciągłości biznesowej systemów informatycznych 5. Ochrona zasobów informacyjnych -

21% pytań
17% pytań
12% pytań
23% pytań
27% pytań

Dla uzyskania certyfikatu wymagane jest dodatkowo
 5-letnie doświadczenie w obszarze audytów systemów informacyjnych lub tematyce
bezpieczeństwa (studia mogą zostać zaliczone jako 2 lata wspomnianego
doświadczenia),
 przestrzeganie postanowień Kodeksu Etyki Zawodowej,
 regularnie opłacanie składki do ISACA,
wykazywanie się nieustannym poszerzaniem swojej wiedzy zgodnie z Polityką Ustawicznego
Kształcenia.
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