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Presentació.
Al principi dels temps les empreses es van informatitzar, l’important era posar un sistema informàtic a la
vida de les empreses sense tenir en compte que si per solucionar el problema l’informatitzaves tenies un
problema informatitzat, per tant tenies dos problemes. Desprès varem posar seguretat i ens va vindre la
LORTAD, la LOPD i ara el nou Reglament de Mesures de Seguretat i ens diuen que hem de complir els
estàndards, les ISO, ITIL, CMM, etc i noves regulacions Sarbanes-Oxley, Bon Govern Corporatiu,
Basilea II, .... Potser ha arribat el moment de que ens replantegem les coses, les TIC no son només
responsabilitat de la gent del Departament de Informàtica fa falta que tota la organització, sobretot el
consell d’administració, prengui part activa i no sigui només el patidor de la informàtica. Fa falta que
comencem a governar les TIC per poder-les gestionar adequadament, necessitem desenvolupar
mecanismes i prendre decisions que ens permetin alinear les TICs amb les prioritats del negoci, gestionar
el nostre portfolio TIC com qualsevol altre portfolio de negoci, saber quan hem d’invertir i on, gestionar
el canvi i els riscos de negoci associats als riscos tecnològics.

On pot trobar una empresa aquest tipus de professionals?
Tant trobar com formar internament professionals que puguin portar a terme aquestes tasques crucials en
el camp del Govern de les TIC no és una cosa senzilla, especialment quan es tracta de professionals que
hagin aconseguit un reconeixement mundial en:
•

Definició i supervisió d’estratègies i polítiques de sistemes d’informació

•

Avaluació de l'efectivitat i l'eficiència en una organització del model de Govern

•

La seguretat lògica, mediambiental i de la infrastructura informàtica en línea amb el Govern

•

La Gestió de l’arquitectura empresarial, incloent la infraestructra i les aplicacions

•

El Marc referencial de la Gestió de riscos

•

El model de referencia dels sistemes i dels processos empresarials

La solució: la designació d'un Certified in the Governance of Enterprise IT CGEIT®.
La nova Certificació d’ISACA que reconeix a aquells profesionals per la seva capacitat i experiència en
l’aplicació dels principis i de les pràctiques del Govern de les TIC.

Quins beneficis pot aconseguir una organització en contractar un CGEIT?
En contractar els serveis d'un GCEIT, una organització inverteix en un professional que:
•

S'ha distingit personalment de la resta de professionals de la indústria
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•

Ha seguit un camí formatiu que garanteix que posseeix coneixements i habilitats en el camp del
Govern de les TIC

•

S'ha compromès a mantenir les seves habilitats al dia davant els desenvolupaments professionals
futurs

El programa GEIT demana persones qualificades per a adquirir i mantenir una experiència professional,
superar un examen rigorós i acomplir tot de requeriments anuals per seguir una formació continuada.
Objectius.
El programa pretén formar i preparar als alumnes per a l’examen oficial del CGEIT. Aquesta preparació
requerirà de l’equip docent una metodologia dins l’aula molt pràctica.
Destinataris.
Directors i Gerents d’àrees funcionals, Enginyers en informàtica i telecomunicacions, titulats en
econòmiques i empresarials, advocats, professionals de l'auditoria informàtica i financera, professionals
de la seguretat informàtica i graduats universitaris en prevenció i seguretat integral.
Durada.
30 hores

Calendari i horaris.
Inici el 19 d’abril i acabament el 7 de juny de 2010.
El programa es realitzarà en funció dels alumnes inscrits en tres modalitats:
-

Dilluns de 16 a 20 hores o 19 hores segons el mòdul

-

Intensiu

-

In-company

El dia 12 de juny es realitza l’examen oficial del CGEIT.
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PROGRAMA
Teoria.
DOMINI 1
DOMINI 2
DOMINI 3
DOMINI 4
DOMINI 5
DOMINI 6

IT-Governance Framework
Strategic Alignment
Value Delivery
Risk Management
Resource Management
Performance Measurement

Simulacres
Simulacre-1
Simulacre-2

Professorat.
Tot el professorat està certificat amb el CGEIT i amb àmplia experiència en el Govern de les TIC

Direcció.
Sr. Antoni Bosch i Pujol
Director Institute of Audit & IT-Governance (IAITG).
Director Data Privacy Institute (DPI-ISMS).
Past &Vicepresident de ISACA Barcelona.
Coordinació.
Josep Cañabate
Universitat Autònoma de Barcelona
Secretari ISACA-Barcelona
josep.canabate@uab.cat
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Preu.
Curs complert
(classes teòriques i simulacres)
Membre ISACA (*)

1950 Euros

No membre ISACA

2250 Euros

Alumnes Universitaris(**)

1000 Euros

(*) Els enginyers informàtics, els enginyers de telecomunicació i advocats col·legiats gaudiran de les
mateixes condicions econòmiques
(**) Consultar les condicions que donen dret a la bonificació especial.
Aquests imports no inclouen els drets d’examen del CGEIT.
L’import de matrícula no es retornarà, en cap cas, un cop començat el curs.
En el moment de fer la matriculació cal abonar l’import corresponent i presentar la documentació següent:





Imprès de matrícula degudament emplenat
Currículum vitae
Fotocòpia del DNI
Fotocòpia del document acreditatiu que doni dret a reducció del preu de la matrícula

La inscripció de l’examen s’ha de realitzar directament amb ISACA Internacional a la
següent adreça: http://www.isaca.org
Cal tenir present que el termini d’inscripció a l’examen CGEIT finalitza el 7 d’abril.
Les places del curs són limitades.
No es garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un nombre mínim d’alumnes.
Informació i inscripcions.
Ramon Mas
Telèfon: 902 255 200
e-mail: rmas@igema.net
www.isacabcn.org
www.igema.net
Lloc de realització.
Institute of Audit & IT-Governance
FUNDACIÓN EAE
Pg. De Gràcia, 66, 1º-1ª
08007 Barcelona
Aparcament:
Metro:
Autobusos:

Parkings en Pg. De Gràcia
L3 Passeig de Gràcia.
22, 24, 26, N4, N6, Tombus
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