
PwC Finance Academy program időbeosztása
Ütemezés Jelenléti és online oktatás, vizsgák Időbeosztás

1. félév 2022. szeptember – 2022 december

PwC Onboarding képzés
A számvitel alapjai 1-2 modulok képzés és vizsgák (ACCA FIA FA1 és FA2)
Management számvitel alapjai modulok képzés és vizsgák 1-2 (ACCA FIA 

MA1 és MA2)
PwC digitális készségfejlesztő képzések,

Csapatépítés, együttműködés, asszertivitás tréning

4 hónapig
teljes időben képzés és vizsgák

napi 6 óra

2. félév

2023. január – 2023. március Szakmai feladatok, munkavégzés

3 hónapig
teljes időben munka

napi 8 óra
A munkaidőkereten (napi 6 óra) felül így keletkező 
összesen 120 óra rendkívüli munkát (túlórát) július-
augusztus hónapokban a munkáltató a nyári fizetett 

szabadságon felüli szabadidőben váltja meg, 
megállapodás alapján.

2023. április – 2023. június

ACCA Management számvitel modul képzés és vizsga (ACCA MA - F2), 
ACCA Pénzügyi számvitel képzés is vizsga (ACCA FA - F3)

PwC digitális készségfejlesztő képzések,
PwC kompetenciafejlesztő képzések

3 hónapig
50% képzés - 50% munka

napi 6 óra

2023. július – 2023. augusztus Nyári szünet
benne 30 óra kompetenciafejlesztő vagy digital képzés

2 hónapig
7 hét fizetett távollét + 1 hét képzés

(3 hét szabadság + 4 hét január-márciusban összegyűlt 
120 óra munkaidő kereten felüli óra lecsúsztatása)

3. félév 2023. szeptember – 2023 december

ACCA Business Technology modul képzés és vizsga (ACCA BT - Business 
Technology),  

ACCA Jog modul képzés és vizsga (ACCA LW - F4)
PwC Assurance képzések (Assurance curriculum)

Kompetenciafejlesztő és Digital képzések

4 hónapig
55% képzés - 45% munka

napi 6 óra

4. félév

2024. január – 2024. március Szakmai feladatok, munkavégzés

3 hónapig
teljes időben munka

napi 8 óra
A munkaidőkereten (napi 6 óra) felül így keletkező 
összesen 120 óra rendkívüli munkát (túlórát) július-
augusztus hónapokban a munkáltató a nyári fizetett 

szabadságon felüli szabadidőben váltja meg, 
megállapodás alapján.

2024. április – 2024. június ACCA Adózás HUN modul és vizsga (TX - F6)
PwC digitális készségfejlesztő képzések

3 hónapig
25% képzés - 75% munka

napi 6 óra

2024. július – 2024. augusztus Nyári szünet
benne 30 óra kompetenciafejlesztő vagy digital képzés

2 hónapig
7 hét fizetett távollét + 1 hét képzés

(3 hét szabadság + 4 hét január-márciusban összegyűlt 
120 óra munkaidő kereten felüli óra lecsúsztatása)

5. félév 2024. szeptember – 2024 december
ACCA Pénzügyi beszámolás modul képzés és vizsga (FR - F7)

PwC Audit képzések (Assurance curriculum)
PwC digitális készségfejlesztő képzések

3 hónapig
35% képzés - 65% munka

napi 6 óra

6. félév

2025. január – 2025. március Szakmai feladatok, munkavégzés

3 hónapig
teljes időben munka

napi 8 óra
A munkaidőkereten (napi 6 óra) felül így keletkező 
összesen 120 óra rendkívüli munkát (túlórát) július-
augusztus hónapokban a munkáltató a nyári fizetett 

szabadságon felüli szabadidőben váltja meg, 
megállapodás alapján.

2025. április – 2025. június Teljesítménymenedzsment modul képzés és vizsga (PM - F5)
PwC digitális készségfejlesztő képzések,

3 hónapig
25% képzés - 75% munka

napi 6 óra

2025. július – 2025. augusztus Nyári szünet
benne 30 óra kompetenciafejlesztő vagy digital képzés

2 hónapig
7 hét fizetett távollét + 1 hét képzés

(3 hét szabadság + 4 hét január-márciusban összegyűlt 
120 óra munkaidő kereten felüli óra lecsúsztatása)

7. félév

2025. szeptember  ACCA Etikai modul (online képzés és vizsga) 4 hónapig
55% képzés - 45% munka

napi 6 óra2025. október – 2025. december Könyvvizsgálat és bizonyosságot nyújtó szolgáltatások modul és vizsga 
(AA - F8)

8. félév

2026. január – 2026. március Szakmai feladatok, munkavégzés

3 hónapig
teljes időben munka

napi 8 óra
A munkaidőkereten (napi 6 óra) felül így keletkező 
összesen 120 óra rendkívüli munkát (túlórát) július-
augusztus hónapokban a munkáltató a nyári fizetett 

szabadságon felüli szabadidőben váltja meg, 
megállapodás alapján.

2026. április – 2026. június
Pénzügyi menedzsment modul képzés és vizsga (FM - F9)

PwC Assurance képzések
Research and Analysis project (Diplomamunka) (2 hét)

4 hónapig
40% képzés - 60% munka

napi 6 óra

2026. július - aug közepe Nyári szünet

1,5 hónapig
6 hét fizetett távollét

(2 hét szabadság + 4 hét január-márciusban összegyűlt 
120 óra munkaidő kereten felüli óra lecsúsztatása)

9. félév
2026. augusztus közepe -október Kutatási és elemzési projekt

2,5 hónap
50% diplomamunka - 50% munka

napi 6 óra

2026. november első hete A Research and Analysis Project (Diplomamunka) benyújtásának határideje
Diploma átvétele 1 hét távollét


