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CIA®- Certified Internal Auditor® tanúsítvány

A Certified Internal Auditor® (CIA®) tanúsítvány 
a legmagasabb szintű és egyetlen olyan belső 
ellenőrzési bizonyítvány, melyet világszerte 
elismernek. Egy olyan mérce, amellyel a 
szakemberek bizonyítani tudják szakértelmüket a 
belső ellenőrzés területén.

Kiknek ajánljuk CIA képzéseinket?
Képzésünket elsősorban olyan ellenőrzéssel foglalkozó 
szakembereknek ajánljuk, akik rendelkeznek alapvető 
ellenőri ismeretekkel, melyet szeretnének mélyíteni, illetve 
nemzetközi tudással bővíteni. Képzésünket javasoljuk CIA 
vizsgára készülő kollégáknak, csakúgy, mint azoknak a 
szakembereknek, akik ismereteiket szeretnék frissíteni.

A PwC CIA képzése kettő angol 
nyelvű, vizsgára felkészítő 
tanfolyamból áll, a CIA vizsga 
modul jaihoz igazodva.

Tavaszi szemeszterünkben a 
CIA 3 után most a CIA1-2 kerül 
újra megszervezésre.

1-2. modul: Az 1-2. modul 
- CIA vizsgafelkészítő 
kurzus a CIA vizsga 1-es és 
2-es moduljára készíti fel a 
hallgatókat, a belső ellenőrzés 
alapjaira, működésére, IIA 
sztenderdekre koncentrálva. 

Tanfolyam részletei

A hallgatókat angol nyelvű jegyzetek és feleletválasztós 
kérdés listák is segítik a felkészülésben. A kurzus után 
rendszeres, követő információk küldésével támogatjuk a 
hallgatókat a sikeres vizsga letételében.

Egyéb vállalati kockázatkeze-
léshez kapcsolódó képzéseink 
(GRC, IT nem IT-soknak, 
Compliance és Fraud) kapcsán 
további információért kérem 
forduljon kollégáinkhoz.
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Számviteli- 
és Pénzügyi 

képzések

Hozza lendületbe karrierjét a PwC’s Academyvel!
www.pwc.com/hu/academy

Képzés dátuma: 
2019. május 13-17.

Képzés díja: 
285.000 Ft + Áfa/fő*

*Kedvezmények:
•  Amennyiben egy cégtől három vagy több fő 

vesz részt egy képzésen, abban az esetben 10% 
kedvezményt biztosítunk.

•  PwC Alumni részére 10% kedvezményt nyújtunk.
•  Magánszemélynek, ha munkáltatója nem 

járul hozzá a képzés támogatásához, egyedi 
kedvezményt biztosítunk.

A fent említett kedvezmények nem összevonhatók.

A részvételi díj magában foglalja  a tananyagok, 
szakmai kiadványok, valamint a kávészünetek 
alatt  kínált frissítők költségeit. 

Early Bird kedvezmény:   
a május 15-ig jelentkezőknek 10%  ked-
vezményt biztosítunk a képzés díjából.

 ©2019. PwC. Minden jog fenntartva. A „PwC” kifejezés a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-re és a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.-re utal, amelyek az önálló és független jogi 
személyekből álló PricewaterhouseCoopers International Limited hálózatának tagja. 

Amennyiben Ön ezt a hírlevelet valamely ismerősétől kapta és szeretne feliratkozni, kérjük, kattintson ide.

Amennyiben Ön ezt a hírlevelet le szeretné mondani, kérjük kattintson ide.
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Vizsga

A CIA vizsgarendszer 3 felelet válasz-
tós vizsgából áll, szabadon választott 
időpontban. A vizsgáz ta  tás lefolytatására 
kizárólag az IAA szervezete jogosult, 
külön díj fejében. A PwC segíti tanulóit a 
felkészülésben, de a vizsgával kapcsolatos 
teendőket egyénileg szükséges intézni.

https://www.pwc.com/hu/hu/hirujsagok/hirlevel-feliratkozas.html
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