Како да добиете сертификати за IASE: Нивоа 1 на ISF® и ISB®

IASE доделува стручни сертификати во областа на ESG и одржливост. За повеќе информации за
компетентноста на IASE за ESG, ве молиме да кликнете тука.
Видови и нивоа на професионалните сертификати за IASE
Престижните IASE сертификати - МЕЃУНАРОДНО ОДРЖЛИВО ФИНАНСИРАЊЕ (ISF® – INTERNATIONAL
SUSTAINABLE FINANCE) и/или МЕЃУНАРОДНО ОДРЖЛИВ БИЗНИС (ISB® - INTERNATIONAL SUSTAINABLE
BUSINESS) - се признати во целиот свет како доказ на највисоките стандарди на знаење, техничка експертиза и
експертиза.
Додека сертификатот ISF® е погоден за професионалци за ESG и одржливост кои се активни во областа на
финансиите (на пример, банкарство, осигурување, микрофинансирање, управување со средства, сметководство,
трезорско управување), сертификат ISB® е погоден за професионалци на ESG и одржливост кои делуваат во сите
други области на бизнисот кои не се поврзани со финансии.

Секој сертификат за IASE потврдува едно од трите нивоа на професионалност. Затоа, овие нивоа го претставуваат
патот кон напредување во кариерата на професионалци за ESG и одржливост, со тоа што НИВО 1 е Основно ниво,
НИВО 2 е Средно ниво, а НИВО 3 е Професионално ниво.
Оваа брошура ги објаснува барањата за сертификација за Ниво 1 со цел да се добијат професионални сертификати
IASE ISF® и ISB®. За да дознаете повеќе за барањата за нивоата на професионалните сертификати ISF® и ISB®,
кликнете овде
Сертификати за IASE: ISF® и ISB® од нивото 1
За да го добијат посакуваниот професионален сертификат, кандидатите мора да ги исполнат барањата за почетна и
континуирана сертификација.
Барања за почетна сертификација ISF® и ISB® од нивото 1
Покрај тоа што мора да имаат најмалку 16 години, кандидатите мора да ги исполнат првичните барања на IASE, т.н
4Е. Тие го претставуваат стандардот базиран на меѓународни најдобри практики за професионални сертификати.
Се смета дека кандидатот кој ги исполнува сите услови на 4Е, кои се објаснети подолу, има право да му се доделат
посакуваните професионални сертификати ISF® и/или ISB®.

4Е значи образование (Education), испитување (Examination), искуство (Experience) и етика (Ethics).

Образование
За стекнување на сертификати за IASE Ниво 1 за МЕЃУНАРОДНО ОДРЖЛИВО ФИНАНСИРАЊЕ (ISF®) и
МЕЃУНАРОДНО ОДРЖЛИВ БИЗНИС (ISB®), кандидатот мора да има најмалку средно образование.
Затоа, иако ова не е услов за сертификат за IASE, ги охрабруваме кандидатите кои уште немаат квалификации за
ESG да размислат да го посетат нашиот курс за квалификација за ESG, бидејќи со тоа би обезбедиле солидна
основа пред да се обидат да полагаат IASE испит за професионална компетентност (Испит за сертификација).
Испити
За стекнување на еден од посакуваните професионални сертификати IASE ISF® и ISB®, кандидатот мора да го
положи испитот за професионална компетентност на IASE (најчесто наречен „Испит за сертификација“).
Нашиот Испит за сертификација се состои од 40 прашања со четири понудени одговори (MCQ), и се зема исклучиво
преку интернет. На овој начин, кандидатите имаат можност да полагаат испит за сертификација од било кое место!
Датумите на нашите Испити за сертификација се планираат во текот на првата недела од март 2021 година. Како
што се приближуваат овие рокови, ве замолуваме да продолжете да ги посетувате нашите интернет страници и
платформи за социјални медиуми за да дознаете конкретни информации за нашите испити.
Искуство
За да се добијат потребните сертификати IASE ISF® или ISB® ниво 1, кандидатот не мора да има претходно
професионално работно искуство во областа на ESG и одржливост.
Етика
Етиката е основа на професионалноста. Етичките барања на IASE се вградени во статутите на IASE, Етичкиот
кодекс и Професионална одговорност, Дисциплински прописи, како и нивните измени.
За да се додели една од посакуваните ISF® IASE и ISB® ознаки, кандидатот мора да се согласи дека секогаш ќе се
придржува кон сите наши етичките барања, не смее да биде казнет за дела со умисла, не смее да биде исклучен од
ниту едно професионално здружение, и да не е правосилно осуден за тешко кривично дело.

Услови за континуирана сертификација ISF® и ISB® ниво 1
За разлика од академските квалификации кои го потврдуваат нивото на знаење на нивниот носител на датумот на
стекнување на квалификацијата, целта на професионалните сертификати (како што се ISF® и ISB®) е да обезбедат
гаранција дека носителите на таква ознака не само што стекнале одредени знаења, компетенции и етички стандарди
на конкретен датум туку и да го потврди фактот дека тие се во тек со развојот на ESG и на професијата на
одржливоста.
Ова е од клучно значење бидејќи гарантира дека IASE, како независна трета страна, може да и гарантира на
јавноста и на работодавачите дека нашите носители на сертификати остануваат најкомпетентни, најетички,
најпрофесеионални специјалисти за ESG и одржливост во светот.
Затоа, за да го задржат своето право да продолжат со користење на сертификатите ISF® и ISB® Ниво 1, нивните
носители мора да се обврзат на следните дополнителни Услови за континуирана сертификација:

Посветеност кон Континуиран професионален развој (CPD)
Носителите на сертификати ISF® и ISB® ниво 1 мора да посетуваат најмалку 10 часа дополнителна и континуирана
обука годишно.
Континуиран професионален развој (Continuous Professional Development или CPD) е процес на доживотно учење во
кој практичарот на ESG и одржливост систематски се вклучува во активности со кои ги одржува своите способности,
вештини и знаења потребни за професионално делување.
Носителите на сертификати мора да ги евидентираат и да ги достават доказите за нивните годишни активности за
CPD на преглед до нивното локално тело за сертификација на IASE.
IASE има развиени интернет курсеви кои можат да им помогнат на нашите носители на сертификати да ја добијат
потребната обука, исполнувајќи го со тоа условот на CPD за задржување на својот сертификат. Сепак, вреди да се
спомне дека постојат голем број на други начини за исполнување на барања за CPD од ваша страна.
Ве молиме контактирајте со вашето локално тело за сертификација IASE за повеќе информации.
Почитување на етичките стандарди
Секоја година, нашите носители на сертификати мора да изготват писмена изјава дека и понатаму се придржуваат
кон Статутот на IASE и во него содржаните етички стандарди, Етичкиот кодекс и Професионална одговорност.
Исто така, од нив се бара да ги пријават во IASE сите етички престапи во кои можеби биле вклучени во текот на
набљудувањата година.
Плаќање на пропишаниот годишен надоместок за повторно сертифицирање.
Ви требаат повеќе информации?
За повеќе информации за начинот на кој нешто од горе наведеното се однесува на вашата територија, посетете ја
интернет страницата на вашето локално тело за сертификација кое е член на IASE.
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