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Povabilo študentom k sodelovanju: notranja revizija
Študente, ki izkazujejo in imajo zanimanje za tematike, ki so v zvezi z notranjo revizijo, vabimo
k pripravi prispevkov (skladno z navodili podanimi v tem povabilu).
Najboljši študentski prispevek bo objavljen v reviji SIR*IUS, njegovi avtorji pa bodo povabljeni
na Konferenco notranjih revizorjev (ki jo organizira Slovenski inštitut za revizijo v novembru
vsako leto), kjer bodo svoj prispevek predstavili širši strokovni javnosti. V reviji SIR*IUS bomo
objavili tudi druge kakovostne prispevke, avtorji katerih bodo povabljeni k predstavitvi na
strokovnih srečanjih, ki jih organizira Slovenski inštitut za revizijo.
Pri Slovenskem inštitutu za revizijo deluje več sekcij. Sekcija preizkušenih notranjih revizorjev
skrbi za pridobivanje in širjenje znanj s področja notranje revizije. Združuje strokovnjake s
področja notranje revizije, ki so pridobili naziv preizkušeni notranji revizor (v skladu z Zakonom
o revidiranju), in smo zato cenjeni sogovorniki v vseh organizacijah. Preizkušeni notranji revizorji,
ki smo člani sekcije, se udeležujemo Konference notranjih revizorjev in drugih strokovnih srečanj.
K raziskovanju in proučevanju tematik v povezavi z notranjo revizijo člani sekcije vabimo
zainteresirane študente revizije, računovodstva, financ in drugih poslovnih ved, lahko pa tudi
neposlovnih ved, ki jih tematika zanima. Če imate veselje za reševanje praktičnih ali teoretičnih
problemov in želite, da se vaše mnenje sliši tudi na naši konferenci in drugih dogodkih
Slovenskega inštituta za revizijo, vas vabimo, da do 28. februarja 2021 bodisi samostojno bodisi
v skupini (do največ tri) pripravite vaše predloge za prispevke. Pričakujemo, da bodo vaši
predlogi in nato prispevki aktualni, še posebej pa, da obravnavajo vprašanja v zvezi z notranjo
revizijo, za katera študenti menijo, da v obstoječi literaturi še ni ustreznega odgovora.
* * *
Člani odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev
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Navodila za prijavo in pripravo prispevka
Študenti najprej pripravijo predlog za prispevek v datoteki, berljivi s programom MS Word.
Predlog prispevka naj vključuje:
• predlog naslova prispevka;
• ime in priimek študenta, elektronski naslov, izobraževalno inštitucijo (za posameznika oz. za
vsakega člana skupine posebej);
• opis problematike (približno 300 besed);
• zasnovo prispevka (predlog kazala);
• seznam načrtovane literature in virov.
Predlog prispevka pošljite po elektronski pošti na naslov info@si-revizija.si, v zadevo navedite
»Študentski prispevek: notranja revizija«.
Prijavljeni študentje bodo o izbiri obveščeni najkasneje do 31. marca 2021. Izbranim študentom
oziroma skupinam bomo kot tutorja/mentorja dodelili strokovnjaka pri Slovenskem inštitutu za
revizijo, ki jim bo pomagal pri pripravi prispevka.
Od izbranih študentov pričakujemo, da do 30. junija 2021 pripravijo pisni prispevek oz. delo –
članek v obsegu od 4.500 do 6.500 besed (vključno s povzetkom).
Študente (avtorja/-co oz. avtorje) najboljšega prispevka po oceni odbora sekcije preizkušenih
notranjih revizorjev bomo povabili, da predstavijo svoj prispevek na Konferenci notranji
revizorjev, ki je vsako leto v novembru. Konference se bodo lahko brezplačno udeležili tudi drugi
povabljeni študenti, avtorje izbranih prispevkov pa bomo povabili, da svoje delo predstavijo na
strokovnih srečanjih različnih sekcij Slovenskega inštituta za revizijo na njegovem sedežu v
Ljubljani. Ponudili jim bomo tudi možnost objave v reviji SIR*IUS. Študentom avtorjem bomo o
sodelovanju izdali potrdilo.

Pomembni datumi
28. februar 2021
31. marec 2021
30. junij 2021
november 2021

Prijava predloga za prispevek
Obvestilo o izbiri
Oddaja prispevka
Predstavitev prispevka na konferenci

Več informacij v zvezi s povabilom študentom k sodelovanju lahko dobite z vprašanjem po
elektronski pošti na elektronski naslov: info@si-revizija.si.
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