Eesti Siseaudiitorite Ühing kutsub Teid osa võtma
16. juunil veebis toimuvast koolitusest

Eetikakoolitus
Koolituse sisu kokkuvõte:
- Eetika teemaliste programmide ja tegevuste hindamine siseauditi töös:
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•

teooria aluseks IIA juhendmaterjal (nt Practice Guide: Evaluating EthicsRelated Programs and Activities; Practice Guide: Auditing Culture);

•

võimalikud lähenemisviisid ja meetodid (nt integreeritud lähenemine vs
eraldiseisvad projektid; hinnang skaala alusel vs küpsusaste);

•

praktilised näited
efektiivsus);

(eetika

teemalise

küsitluse

loomine;

vihjeliini

- Eetiliste dilemmade lahendamine – juhtumite analüüs (nt partnerilt kingituste
vastuvõtmine ja üritustel osalemine; klientidele kingituste tegemine;
konkurentsikeelu rakendamine; tööajast toodete arendamine).

Lektor Anna Kon, (CIA, CRMA, CFE, atesteeritud siseaudiitor) on Eesti Energia
Kontserni siseauditi juht. Omab ligi 13 aastast töökogemust siseauditi valdkonnas.
Professionaalset huvi pakkuvad eelkõige: uuenduslikud siseauditi praktikad,
andmeanalüüs ja andmekaeve, pettuste uurimise praktikad, eetika teemad ning
behaviorist economics.

Maht
Koolituse läbimine annab 2,4 CPE tundi.

Toimumiskoht
Veebikoolitus – teams´s. Koolituse aeg kell 14:00-16:00.

Osavõtutasu
ESAÜ liikmetele 30 EUR, teistele 45 EUR. Koostööpartneritele soodustused.
Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale. Tasumine arve alusel peale registreerimist.

Registreerimine
Liikmed: logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ning kliki punasel nupul
"Registreeru". E-kirjaga saad kohe registreerumise kinnituse ja meeldetuletuse kaks
päeva enne sündmust.
Osalemisest loobumisel logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, kliki
punasel nupul "Tühista registreerimine". E-kirjaga saad teate tühistamisest.
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Mitteliikmed peavad registreerumiseks looma konto ja lisama oma kontaktandmed arve
koostamiseks. Registreerumine eelpool kirjeldatud juhise järgi.

Osavõtutasu tagastame 80% ulatuses juhul, kui loobutakse hiljemalt 3 tööpäeva enne
koolituse algust. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

Lisateave www.siseaudit.ee või e-posti aadressil koolitus@siseaudit.ee
Lugupidamisega,
Mare Timian
Juhatuse esimees
Eesti Siseaudiitorite Ühing

Eesti Siseaudiitorite Ühing on 2000. aastast Rahvusvahelise Siseaudiitorite Ühingu (The Institute of Internal
Auditors, IIA) liikmesorganisatsioon ning alates 2007. aastast The European Confederation of Institutes of
Internal Auditing (ECIIA) liige. Rahvusvahelises Siseaudiitorite Ühingus on üle 180 000 liikme 190 riigist.

