SENIOR KÉPZÉS

Képesített belső ellenőr, Certified Internal Auditor
nemzetközi vizsga felkészítő tréning
A Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezete (BEMSZ) az ETK Szolgáltató zRt. közreműködésével vizsgafelkészítő tanfolyamot szervez Okleveles Belső Ellenőr (CIA) képesítésre pályázók részére.
A képzés célja
A BEMSZ és az ETK Szolgáltató zRt lehetőséget kíván teremteni a felkészült belső ellenőrök, könyvvizsgálók,
ellenőrzési szakemberek számára, hogy a szakma legmagasabb szintű oklevelét megszerezhessék. Az oklevéllel
igazolják, hogy munkájukat a nemzetközi követelményeknek megfelelően, a legkorszerűbb ismeretek birtokában
végzik, és ezt az IIA is elismeri. A CIA oklevél mind a belső ellenőrök, mind az őket alkalmazó szervezetek számára
jelentős előnyt biztosít, Magyarországon jelenleg mintegy kb. 75-80 szakember szerezte meg a képesítést.
Információk a vizsgafelkészítő tréningről
A tanfolyam formája gyakorlatokkal kiegészített előadás. A tanfolyam tananyaga elméleti összefoglaló előadásból és
gyakorlati példák közös megoldásából áll. A leadott tananyagon túl a hallgatókat jegyzet és több száz feleletválasztós
teszt segíti a felkészítésben. A tanfolyam legfontosabb eleme a teszt-kérdések és válaszok részletes elemzése. A kis
csoportos foglalkozás lehetővé teszi a programvezető és a hallgatók közötti személyes kontaktust és az egyéni
kibontakozást.
A vizsgafelkészítő tréning a vizsgák sikeres letételéhez szükséges gyakorlat megszerzését kívánja biztosítani,
hogy jelentősen növelje a hallgatók esélyeit a képesítés megszerzésére.
A vizsgafelkészítő képzés nagy szakmai tapasztalattal rendelkező CIA okleveles szakemberek közreműködésével
történik.
1. modul 2017. március 23.24.25.
Programvezető: Doszpod Dénes
2. modul 2017. június 8.9. 16.17.
Programvezető: Hatvani Csaba, Csákvári Péter
3. modul 2017. október
Programvezető: Hatvani Csaba, Csákvári Péter
Helyszín: Hotel Hungária City Center, Budapest VII. Rákóczi út 90.
Részvételi díj: 314.000 Ft + áfa / modul
Kedvezmények:
- két modulra való jelentkezés és egyszerre történő pénzügyi rendezés esetén 288.000.- Ft+áfa / modul
- három modulra való jelentkezés és egyszerre történő pénzügyi rendezés esetén 278.000.- Ft+áfa / modul
További információk, jelentkezés,
Miskolczi Judit, miskolczi,judit@etk-rt.hu, telefon: 20/411-4409, fax: 1/222-3866,
Titkárság: ETK zRt. 1149 Budapest, Angol u. 34.
A vizsga
Az oklevél megszerzésének feltétele a három modulból külön-külön letett sikeres vizsga.
A vizsga angol nyelvű, internet alapú. Minden modul 100 tesztfeladatból áll, amelyek során a négy megadott
válaszból kell kiválasztani a helyeset. Az eredményt azonnal, a vizsga befejezésekor a program kiállítja.
Vizsgainformációk: globaliia.org / certification / CIA.
Ajánlott: /certification / CIA / Download Handbook (tartalmazza a részleteket lépésről-lépésre)
IIA illetve BEMSZ tagok számára a vizsgadíj kedvezményes.
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