
CCOORRSSOO  SSEERRAALLEE  ––  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  AADDUULLTTII  

AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ffiinnaannzzaa  mmaarrkkeettiinngg  ((AAFFMM))  ––  SSiisstteemmii  iinnffoorrmmaattiivvii  aazziieennddaallii  ((SSIIAA))  

  

OOFFFFEERRTTAA  FFOORRMMAATTIIVVAA  DDEELL  CCOORRSSOO  SSEERRAALLEE  DDEELLLL’’IISSTT..  ““EENNZZOO  FFEERRRRAARRII””  

  SSEEDDEE  VVIIAA  CCOONNTTAARRDDOO  FFEERRRRIINNII,,  8833    --    CCIINNEECCIITTTTÀÀ    RROOMMAA  

IIll  ccoorrssoo  sseerraallee  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  ––  ggiiàà  GGiioovvaannnnii  ddaa  VVeerrrraazzaannoo  ––  èè  aattttiivvoo  ddaall  11999955  ee  rraapppprreesseennttaa  uunnoo  ddeeii  ppuunnttii  ddii  
rriiffeerriimmeennttoo  ddeellll’’iissttrruuzziioonnee  ddeeggllii  aadduullttii  ddeell  sseettttoorree  RRoommaa  ssuudd..  

II  ccoorrssii  sseerraallii  aattttiivvii  nneellll’’IIssttiittuuttoo  ssoonnoo  rriivvoollttii  aaggllii  aadduullttii  llaavvoorraattoorrii  ee  iinn  ggeenneerraallee  aa  ttuuttttii  ccoolloorroo  cchhee  hhaannnnoo  
aabbbbaannddoonnaattoo  ii  ccoorrssii  ddii  ssttuuddii  ssuuppeerriioorrii  ee  vvoogglliioonnoo  ccoonnsseegguuiirree  iill  ddiipplloommaa  ddii  TTEECCNNIICCOO  
DDEELLLL’’AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  FFIINNAANNZZAA  MMAARRKKEETTIINNGG  ((eexx  RRaaggiioonniieerree  aammmmiinniissttrraattiivvoo))    oo  ddii  
TTEECCNNIICCOO  DDEEII  SSIISSTTEEMMII  IINNFFOORRMMAATTIIVVII  AAZZIIEENNDDAALLII  ((eexx  RRaaggiioonniieerree  pprrooggrraammmmaattoorree))..    

LL’’aarrttiiccoollaazziioonnee  ddeeii  ppeerrccoorrssii  ddii  sseeccoonnddoo  lliivveelllloo  ((ssccuuoollaa  ssuuppeerriioorree))  èè  llaa  sseegguueennttee:: 

aa))  pprriimmoo  ppeerriiooddoo  ddiiddaattttiiccoo  ((ccoorrrriissppoonnddeennttee  aall  pprriimmoo  bbiieennnniioo,,  ccllaassssee  11aa  ee  22aa)),,  ccoommuunnee  aaii  dduuee  iinnddiirriizzzzii..  LLoo  
ssttuuddeennttee  ccoonnsseegguuee  ccoonnoosscceennzzee,,  aabbiilliittàà  ee  ccoommppeetteennzzee  ppeerr  ll’’aammmmiissssiioonnee  aall  sseeccoonnddoo  bbiieennnniioo..    OOtttteennuuttaa  llaa  
cceerrttiiffiiccaazziioonnee  oo  ssttuuddeennttee  ppoottrràà  sscceegglliieerree  uunnoo  ddeeii  dduuee  iinnddiirriizzzzii  ((bb11  oo  bb22))..  

  

bb11))  sseeccoonnddoo  ppeerriiooddoo  ddiiddaattttiiccoo  

((ccoorrrriissppoonnddeennttee  aall  sseeccoonnddoo  bbiieennnniioo,,  

ccllaassssee  33
aa
  ee  44

aa
)),,  iinnddiirriizzzzoo  AAFFMM..  LLoo  

ssttuuddeennttee  ccoonnsseegguuee  ccoonnoosscceennzzee,,  aabbiilliittàà  ee  

ccoommppeetteennzzee  ppeerr  ll’’aammmmiissssiioonnee  aall  qquuiinnttoo  

aannnnoo..  

bb22))  sseeccoonnddoo  ppeerriiooddoo  ddiiddaattttiiccoo  

((ccoorrrriissppoonnddeennttee  aall  sseeccoonnddoo  bbiieennnniioo,,  

ccllaassssee  33
aa
  ee  44

aa
)),,  iinnddiirriizzzzoo  SSIIAA..  LLoo  

ssttuuddeennttee  ccoonnsseegguuee  ccoonnoosscceennzzee,,  aabbiilliittàà  ee  

ccoommppeetteennzzee  ppeerr  ll’’aammmmiissssiioonnee  aall  qquuiinnttoo  

aannnnoo.. 

cc11))  tteerrzzoo  ppeerriiooddoo  ddiiddaattttiiccoo  

((ccoorrrriissppoonnddeennttee  aallllaa  ccllaassssee  qquuiinnttaa)),,  

iinnddiirriizzzzoo  AAFFMM..  LLoo  ssttuuddeennttee  ccoonnsseegguuee  

ccoonnoosscceennzzee,,  aabbiilliittàà  ee  ccoommppeetteennzzee  ppeerr  

ll’’aammmmiissssiioonnee  aallll’’eessaammee  ddii  SSttaattoo  ((ddiipplloommaa  

ddii  iissttrruuzziioonnee  tteeccnniiccaa))  

cc22))  tteerrzzoo  ppeerriiooddoo  ddiiddaattttiiccoo  

((ccoorrrriissppoonnddeennttee  aallllaa  ccllaassssee  qquuiinnttaa)),,  

iinnddiirriizzzzoo  SSIIAA..  LLoo  ssttuuddeennttee  ccoonnsseegguuee  

ccoonnoosscceennzzee,,  aabbiilliittàà  ee  ccoommppeetteennzzee  ppeerr  

ll’’aammmmiissssiioonnee  aallll’’eessaammee  ddii  SSttaattoo  ((ddiipplloommaa  

ddii  iissttrruuzziioonnee  tteeccnniiccaa)) 

dd11))  eessaammee  ddii  SSttaattoo  ((eessaammee  ddii  mmaattuurriittàà))  dd22))  eessaammee  ddii  SSttaattoo  ((eessaammee  ddii  mmaattuurriittàà)) 
  

TTuuttttoo  iill  ppeerrccoorrssoo  ddii  ssttuuddiioo  hhaa  uunn  oorraarriioo  ccoommpplleessssiivvoo  ppaarrii  aall  7700%%  ddii  qquueelllloo  pprreevviissttoo  ddaall  ccoorrrriissppoonnddeennttee  oorrddiinnaammeennttoo  
ddeeggllii  IIssttiittuuttii  TTeeccnniiccii..  II  ccaarriicchhii  oorraarrii  ddeeggllii  ssttuuddeennttii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  uulltteerriioorrmmeennttee  rriiddoottttii  aattttrraavveerrssoo::  

11..  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeeii  ccrreeddiittii,,  ccoommuunnqquuee  aaccqquuiissiittii  ddaalllloo  ssttuuddeennttee  nneell  ssiisstteemmaa  ddii  iissttrruuzziioonnee  ee  ffoorrmmaazziioonnee  
((aapppprreennddiimmeennttii  ffoorrmmaallii));;    

22..  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddii  ccoommppeetteennzzee  aaccqquuiissiittee  iinn  aammbbiittoo  llaavvoorraattiivvoo,,  ffaammiilliiaarree  ee  ssoocciiaallee  ((aapppprreennddiimmeennttii  nnoonn  
ffoorrmmaallii  ee  iinnffoorrmmaallii))..    

ÈÈ  pprreevviissttaa  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ffrruuiizziioonnee  aa  ddiissttaannzzaa  ddii  uunnaa  ppaarrttee  ddeell  ppeerrccoorrssoo,,  ddii  rreeggoollaa  ppeerr  nnoonn  ppiiùù  ddeell  2200%%  ddeell  
ccoorrrriissppoonnddeennttee  mmoonnttee  oorree  ((aattttuuaallmmeennttee  aattttrraavveerrssoo  uunn  bblloogg  ddeell  ccoorrssoo  sseerraallee  vveerrrraazzaannoosseerraallee..bbllooggssppoott..iitt))..  

PPeerr  ggllii  ssttuuddeennttii  ssttrraanniieerrii  llaa  ssccuuoollaa  aattttiivvaa  aannnnuuaallmmeennttee,,  ffuuoorrii  ddeellll’’oorraarriioo  ssccoollaassttiiccoo,,  uunn  ccoorrssoo  ddii  aallffaabbeettiizzzzaazziioonnee  aallllaa  
lliinngguuaa  iittaalliiaannaa  ((IIttaalliiaannoo  LL22))..  

ÈÈ  pprreevviissttaa  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  aabbbbrreevviiaarree  iill  ccoorrssoo  ddeeggllii  ssttuuddii,,  aa  ggiiuuddiizziioo  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  iinntteerrnnaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ee  ddeeii  
CCoonnssiiggllii  ddii  ccllaassssee,,  ssuullllaa  bbaassee  ddeeggllii  eessiittii  ddii  aacccceerrttaammeennttoo  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee..  



LL’’oorraarriioo  ((2233  oorree//sseettttiimmaannaa))  èè  ccoommppaattiibbiillee  ccoonn  ll’’iimmppeeggnnoo  llaavvoorraattiivvoo..  

LLee  lleezziioonnii  ssii  ssvvoollggoonnoo  ddaall  lluunneeddìì  aall  ggiioovveeddìì  ddaallllee  oorree  1188..3300  aallllee  2222..4455,,  

iill  vveenneerrddìì  ddaallllee  1188..3300  aallllee  2211..1155 

IInn  oorrddiinnee  aallllaa  ffrreeqquueennzzaa  ee  aallllee  eevveennttuuaallii  ddiiffffiiccoollttàà  aa  sseegguuiirree  iill  nnuummeerroo  mmiinniimmoo  ddii  lleezziioonnii  pprreevviissttoo  ddaallll’’oorrddiinnaammeennttoo,,  iill  
CCoonnssiigglliioo  ddii  ccllaassssee  ppuuòò  vvaalluuttaarree  ppaarrttiiccoollaarrii  ee  ddooccuummeennttaattee  eessiiggeennzzee  ddeelllloo  ssttuuddeennttee..  

QQUUAADDRRII  OORRAARRIIOO  

PRIMO PERIODO DIDATTICO  AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING 

MATERIE 

Prima 
annualità 
Ore/set 

Seconda 
annualità 
Ore/set 

 

MATERIE 

Secondo  
periodo 
didattico 

1^ annualità 

ore/set 

Secondo  
periodo 
didattico 

2^ annualità 

ore/set 

Terzo  
periodo 
didattico 
5° anno 

ore/set 

Italiano 3 3 
 

Italiano 3 3 3 

storia 3 
 

storia 2 2 2 

inglese 2 2 
 

inglese 2 2 2 

francese  3 2 
 

francese 2 2 2 

matematica 3 3 
 

matematica 3 3 3 

Informatica 2 2 
 

informatica 2 1  

sc. terra 3 
 

ec. aziendale 5 5 6 

fisica/chimica 2 2 
 

diritto 2 2 2 

geografia 2 2 
 

ec. politica 2 2 2 

ec. aziend. 2 2 
 

religione  1 1 

diritto/economia 2 
 

23 23 23 

religione  1 
 

  

23 23 
 

  

              

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

MATERIE 

Secondo  
periodo 

didattico 
1^ annualità 

ore/set 

Secondo  
periodo 

didattico 
2^ annualità 

ore/set 

Terzo  
periodo 

didattico 
5° anno 
ore/set 

Italiano 3 3 3 

storia 2 2 2 

inglese 2 2 2 

francese 2   

matematica 3 3 3 

informatica 3 3 4 

ec. aziendale 4 4 5 

diritto 2 2 2 

ec. politica 2 3 1 

religione  1 1 

  23 23 23 

  

PPeerr  mmaaggggiioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  rriivvoollggeerrssii  iinn  sseeddee  ((vviiaa  CCoonnttaarrddoo  FFeerrrriinnii,,  8833))  aall  
CCoooorrddiinnaattoorree  ddeell  CCoorrssoo  sseerraallee,,  PPrrooff..  GGiiaannffrraannccoo  GGiiaanngguuaallaannoo,,  ddaall  lluunneeddìì  aall  ggiioovveeddìì  

ddaallllee  2200..3300  aallllee  2211..0000..  


