Kako pridobiti IASE certifikata: ISF® in ISB® raven 1
IASE dodeljuje strokovne certifikate na ESG področju in na področju trajnostnega razvoja. Za več
informacij o pristojnosti IASE za ESG prosimo kliknite tukaj.
Vrste in ravni IASE strokovnih certifikatov
Prestižna strokovna IASE certifikata – MEDNARODNO TRAJNOSTNO FINANCIRANJE® (ISF® –
INTERNATIONAL SUSTAINABLE FINANCE) in/ali MEDNARODNO TRAJNOSTNO POSLOVANJE® (ISB® INTERNATIONAL SUSTAINABLE BUSINESS) – sta priznana po celem svetu kot dokaz najvišjih standardov
znanja, tehnične strokovnosti in profesionalnosti.
Certifikat ISF® je namenjen strokovnjakom za ESG in trajnostnost, ki delujejo na področju financ (npr.
bančništvo, zavarovanje, mikrofinanciranje, upravljanje s premoženjem, računovodstvo, upravljanje z
zakladnico), certifikat ISB® pa strokovnjakom za ESG in trajnostnost, ki delujejo na vseh ostalih poslovnih
področjih, ki niso povezana s financami.

Vsak IASE certifikat potrjuje eno od treh ravni strokovnosti. Zaradi tega te ravni predstavljajo pot napredovanja v
karieri strokovnjaka za ESG in trajnostnost, pri čemer je RAVEN 1 temeljna raven, RAVEN 2 je srednja raven in
RAVEN 3 strokovna raven.
V tej brošuri so razloženi pogoji za certificiranje na ravni 1 za pridobivanje IASE strokovnih certifikatov ISF® in
ISB®. Za več informacij o zahtevah in pogojih za različne ravni certifikatov ISF® in ISB® kliknite tukaj.
IASE certifikata: ISF® in ISB® raven 1
Za pridobivanje izbranega strokovnega certifikata morajo kandidati izpolnjevati pogoje za začetno in trajno
certifikacijo.
Pogoji za začetno certifikacijo ISF® in ISB® raven 1
Poleg tega, da morajo biti stari najmanj 16 let, morajo kandidati izpolnjevati IASE začetne pogoje, tako
imenovane 4E. Ti predstavljajo standard, ki je določen na osnovi najboljših mednarodnih praks za strokovne
certifikate.
Šteje se, da je kandidat, ki izpolnjuje vse pogoje 4E, pojasnjene v nadaljevanju,
želenega strokovnega certifikata ISF® in/ali ISB®.

kvalificiran za dodelitev

4E pomeni izobrazbo (Education), izpite (Examination), izkušnje (Experience) in etiko (Ethics).

Izobrazba
Za pridobivanje IASE certifikatov raven 1 za MEDNARODNO TRAJNOSTNO FINANCIRANJE (ISF®) in
MEDNARODNO TRAJNOSTNO POSLOVANJE (ISB®) mora imeti kandidat najmanj srednjo strokovno
izobrazbo.
Zaradi tega spodbujamo kandidate, ki še nimajo kvalifikacij za ESG, da premislijo o obiskovanju našega tečaja
za kvalifikacije za ESG, čeprav to ni pogoj. S tem bi se namreč zagotovila trdna osnova pred opravljanjem IASE
izpita iz strokovnih kompetenc (certifikacijski izpit).
Izpiti
Za pridobivanje enega od IASE strokovnih certifikatov ISF® in ISB® mora kandidat uspešno opraviti IASE izpit
iz strokovnih kompetenc (ki se običajno imenuje „certifikacijski izpit”).
Naš certifikacijski izpit vsebuje 40 vprašanj s štirimi ponujenimi odgovori (MCQ) in se lahko opravi izključno po
spletu. Na ta način imajo kandidati možnost opraviti certifikacijski izpit od koderkoli! Termini naših certifikacijskih
izpitov so načrtovani za prvi teden v marcu leta 2021. Ko se bližajo ti roki, vas prosimo, da nadaljujete z
obiskovanjem naše spletne strani in platforme družabnih medijev zaradi pridobivanja konkretnih informacij o
naših izpitih.
Izkušnje
Za pridobivanje IASE certifikatov ISF® ali ISB® raven 1 niso potrebne predhodne strokovne delovne izkušnje
na področju ESG in trajnostnosti.
Etika
Etika je temelj strokovnosti. IASE etične zahteve so vgrajene v IASE statute, etični kodeks in profesionalno
odgovornost, disciplinske predpise in njihove spremembe in dopolnila.
Za pridobivanje IASE certifikatov ISF® in ISB® se mora kandidat strinjati s tem, da bo vedno upošteval vse
etične zahteve, ne sme biti kaznovan za naklepna kazniva dejanja, ne sme biti izključen iz kakršnegakoli
profesionalnega združenja in ne sme biti pravnomočno obsojen za hudo kaznivo dejanje.

Pogoji za trajno certifikacijo ISF® in ISB® raven 1
Za razliko od univerzitetnih kvalifikacij, ki potrjujejo raven znanja njihovega nosilca na datum pridobivanja
kvalifikacije, je namen strokovnih certifikatov (kot sta ISF® in ISB®) zagotoviti, da so pridobili nosilci take
oznake določena znanja, kompetence in etične standarde na določen datum in da so tudi seznanjeni z razvojem
ESG in trajnostnostnih poklicev.
To je ključnega pomena, ker se tako zagotavlja, da IASE kot neodvisna tretja stran lahko zagotavlja javnosti in
delodajalcem, da so nosilci certifikata še naprej najbolj kompetentni, najbolj etični in najbolj strokovni
strokovnjaki za ESG in trajnostnost na svetu.
Zaradi tega se morajo nosilci, ki hočejo obdržati svoje pravice za nadaljevanje uporabe certifikatov ISF® in
ISB® raven 1, obvezati za izpolnjevanje naslednjih dodatnih pogojev za trajno certifikacijo:

Zavezanost permanentnemu strokovnemu razvoju (CPD)
Nosilci certifikatov ISF® in ISB® raven 1 morajo obiskati najmanj 10 ur dodatnega permanentnega
usposabljanja letno.
Permanentni strokovni razvoj (Continuous Professional Development ali CPD) je proces vseživljenjskega
učenja, v katerem se strokovnjak za ESG in trajnostnost, ki dela v praksi, sistematično vključuje v aktivnosti, s
katerimi vzdržuje svoje sposobnosti, veščine in znanja, potrebna za strokovno delovanje.
Nosilci certifikata morajo evidentirati in dostaviti v pregled dokaze o svojih letnih aktivnostih v okviru CPD
svojemu lokalnemu certifikacijskemu organu IASE.
IASE je razvil spletne tečaje, ki nosilcem certifikata lahko pomagajo pri pridobivanju potrebnega usposabljanja in
tako izpolnijo pogoj CPD za ohranitev svojega certifikata. Toda treba je omeniti, da obstajajo številni drugi
načini za izpolnitev pogoja CPD.
Za več informacij se lahko obrnete na svoj lokalni certifikacijski organ, ki je član IASE.
Spoštovanje etičnih standardov
Naši nosilci certifikata morajo dostaviti vsako leto pisno izjavo, da spoštujejo IASE statut in etična načela, ki ga
ta vsebuje, etični kodeks in pravila profesionalne odgovornosti.
Ravno tako so dolžni prijaviti IASE vse etične prestopke, v katere bi lahko bili vključeni v obravnavanem letu.
Plačevanje predpisanega letnega nadomestila za ponovno certifikacijo.
Potrebujete dodatne informacije?
Za več informacij na kateri način se kaj od zgoraj omenjenega uporablja na vašem območju, obiščite spletne
strani svojega lokalnega certifikacijskega organa, ki je član IASE.
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