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Πρωτοπόροι στην

παροχή επαγγελματικών
σπουδών!
Η Γεωργία Κώττης, Senior Manager, ACA
Studies, μιλά για τον τίτλο του Chartered
Accountant (ACA) από το Intercollege
Globaltraining και τη σημασία του.

Πρωταρχικός στόχος του
ICAEW είναι η παγκόσμια ανάπτυξη του λογιστικού και χρηματοοικονομικού τομέα, μέσα
από την προώθηση τεχνικών
προτύπων και την υποχρεωτική
εφαρμογή αυστηρών προτύπων
επαγγελματικής συμπεριφοράς
από τα 138.000 μέλη του παγκοσμίως.

Η παρουσία του
ICAEW στην Κύπρο
Η επιλογή της Κύπρου το 1993
ως της πρώτης χώρας εκτός
Ηνωμένου Βασιλείου (Η.Β) για
να προσφέρονται μαθήματα για
τις εξετάσεις του ICAEW αποτελεί τιμή για την Κύπρο και το
λογιστικό επάγγελμα γενικότερα.
Από το 1993 μέχρι σήμερα έχουν
αποφοιτήσει περισσότεροι από
1.300 Chartered Accountants,
οι πλείστοι εκ των οποίων κατέχουν αξιόλογες διευθυντικές
θέσεις σε διάφορους τομείς της
κυπριακής οικονομίας.
Μια επιτυχία που οφείλεται
πρωτίστως στην ομαδική εργασία
καταξιωμένων στελεχών - επαγγελματιών, που αφιέρωσαν την
καριέρα τους στην εκπαίδευση και
τη δημιουργία ενός πρωτοπόρου
εκπαιδευτικού οργανισμού, που
τιμά την Κύπρο στο εξωτερικό.

Επαγγελματική
σταδιοδρομία
για τους ACA & τρόπος
κατάκτησης του τίτλου

Λ

ίγα λόγια
για το ICAEW

Το ICAEW (Institute of
Chartered Accountants
of England & Wales) ιδρύθηκε
στο Ηνωμένο Βασίλειο το 19o αιώνα. Το 1880 του αποδόθηκε το
Royal Charter από τη Bασίλισσα
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Βικτώρια και από τότε τα μέλη
του δικαιούνται να χρησιμοποιούν τον τίτλο του «Chartered
Accountant», έναν επαγγελματικό τίτλο που αναγνωρίζεται
παγκοσμίως και κατοχυρώνει την
υψηλή τεχνική κατάρτιση των
κατόχων του.

Η κατάκτηση του τίτλου ACA
είναι η πιστοποίηση για την αρχή
μιας επιτυχημένης καριέρας σε
όλους τους τομείς των χρηματοοικονομικών επαγγελμάτων και
με εξαιρετικές ευκαιρίες εργοδότησης σε όλες τις χώρες του
κόσμου.
Για να επιτευχθεί η κατάκτηση
του τίτλου πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να:
(α) Επιτύχουν σε 15 μαθήματα,
τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ
φάσμα, όπως, λογιστική, έλεγχο
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, φορολογία, οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, νομοθεσία
και άλλα.
(β) Συμπληρώσουν 450 ημέρες
αναγνωρισμένης εξάσκησης του
επαγγέλματος, δηλαδή εργασίας σε εγκεκριμένο εργοδότη
(Approved Training Employer)
από το ICAEW.
Συνήθως μαθήματα και επαγγελματική εξάσκηση γίνονται

παράλληλα και συμπληρώνονται
εντός τριών ετών. Είναι, επίσης, σημαντικό να σημειωθεί
ότι τα συμβόλαια εργοδότησης
των εκπαιδευόμενων φοιτητών
(trainees) προσφέρονται ως επί
το πλείστον σε κατόχους αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού
πτυχίου με ψηλό βαθμό, για παράδειγμα, από πανεπιστήμια του
Η.Β. με βαθμό τουλάχιστον 2nd
class upper division (2:1) ή από
τα ελληνόφωνα πανεπιστήμια
με βαθμό τουλάχιστον 7.5 από
τα 10.
Οι ενδιαφερόμενοι για κατάκτηση του τίτλου ACA μπορούν,
αν επιθυμούν, να αρχίσουν τις
σπουδές τους ως «ανεξάρτητοι
φοιτητές», χωρίς να εργοδοτηθούν από εγκεκριμένους εργοδότες. Παραμένει, όμως, απαραίτητη προϋπόθεση η συμπλήρωση
της απαιτούμενης αναγνωρισμένης εξάσκησης, για να έχει δικαίωμα ο φοιτητής να παρακαθίσει
στις εξετάσεις του τελευταίου
μαθήματος (Case Study) και έτσι
να μπορέσει να ολοκληρώσει τις
σπουδές του.

Intercollege
Globaltraining & ACA
Στο Intercollege Globaltraining
προσφέρουμε μαθήματα του
ACA από το 1993 με τεράστια
επιτυχία. Οι φοιτητές μας έχουν
εξαιρετικά ψηλές αποδόσεις με
ποσοστά επιτυχίας εφάμιλλα ή
καλύτερα από τα παγκόσμια και
έχουν εξασφαλίσει κατ’ επανάληψη παγκόσμια βραβεία στις
εξετάσεις του ICAEW.
Το Intercollege Globaltraining
αποτελεί σήμερα ένα πρωτοπόρο
εκπαιδευτικό οργανισμό στον
τομέα παροχής επαγγελματικών
σπουδών με περισσότερους από
700 φοιτητές ACA στην Κύπρο
(Λευκωσία και Λεμεσό). Στη Ρουμανία είμαστε ο μοναδικός οργανισμός που προσφέρει μαθήματα
ACA και σε διάστημα μικρότερο
των πέντε ετών έχουμε ήδη
καταφέρει να προσελκύσουμε
πέραν των 150 φοιτητών και να
δημιουργήσουμε μιαν αναπτυσσόμενη αγορά.
Στο Intercollege Globaltraining έχουμε στόχο την προσφορά
ποιοτικών προγραμμάτων
σπουδών με διεθνή αναγνώριση.
Πιστεύουμε στη συνεχή ανάπτυξη και αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών και υπηρεσιών
μας και επικεντρωνόμαστε συνεχώς προς αυτήν την κατεύθυνση.
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