Letnia Akademia CIA
Szybciej, taniej i w wakacje!
Przygotuj się do egzaminów CIA 1 i CIA 2

Termin: 8-12 lipca 2019 r.
Do końca maja promocyjna cena
3000 zł netto za szkolenie.
Kontakt:
Klaudia Pliszka
tel. +48 510 201 302
klaudia.pliszka@pl.ey.com
academyofbusiness.pl

CIA (Certified Internal Auditor) to najbardziej znane na świecie kwalifikacje
dla audytorów wewnętrznych. Dyplom CIA jest świadectwem zarówno
odpowiedniego przygotowania teoretycznego, jak i doświadczenia
zawodowego w audycie wewnętrznym lub pokrewnych dziedzinach.
Letnia Akademia to znakomita okazja do przygotowania się w krótkim
czasie do egzaminów CIA 1 i CIA 2.
Oferujemy intensywne kursy, ukierunkowane zarówno na opanowanie
wiedzy z obszarów objętych egzaminem, jak i przećwiczenie technik
egzaminacyjnych. Każde zagadnienie jest najpierw omawiane przez
prowadzącego, a następnie ilustrowane przykładowymi pytaniami typu
egzaminacyjnego. Ostatnie godziny szkolenia przeznaczone są na
rozwiązywanie dłuższych testów. Wykładowcy zwracają szczególną uwagę
na technikę egzaminacyjną i pułapki czyhające na zdających.

Jak zdobyć certyfikat CIA – pięć kroków:
Przede wszystkim konieczne jest odpowiednie przygotowanie - skoro
czytasz tę broszurę jesteś na dobrej drodze!
1. Zakładasz konto na stronie IIA Global (CCMS) – możesz zrobić to sam
lub skorzystać z naszej administracji.
2. Rejestrujesz się na program CIA, czyli opłacasz aplikację.
3. Poprzez specjalny portal dostępny na stronach IIA Global przesyłasz
w wersji elektronicznej zestaw wymaganych dokumentów.
4. Opłacasz wybrany egzamin.
5. Zakładasz konto na specjalnej platformie Person Vue
i wybierasz dogodny termin egzaminu.
Uwaga! Jeśli chcesz zdawać egzaminy w języku polskim, musisz się
zarejestrować do 31 grudnia 2019 r.

Zapisy na egzaminy za naszym pośrednictwem
Uczestnicy szkoleń mogą również skorzystać z pomocy EY Academy of
Business i dokonać rejestracji na egzaminy CIA za naszym pośrednictwem.
Pełna usługa administracji kosztuje (poza pakietem) 590 zł + 23% VAT,
pobierana jest raz w roku i obejmuje wszystkie czynności związane
z zapisaniem kandydata do programu oraz na egzaminy CIA w IIA. Ceny
rejestracji na program i egzaminy przeliczane są zgodnie z aktualnym na
dzień zgłoszenia kursem sprzedaży dolara CitiBank oraz powiększane o 7%
na różnice kursowe. Do podanych na następnej stronie cen doliczony
zostanie VAT w wysokości 23%.

PROGRAM LETNIEJ AKADEMII CIA
CIA 1: Podstawy audytu wewnętrznego
I. Obowiązkowe wytyczne (35-45%), w tym Definicja, Kodeks etyki
i Standardy atrybutów IIA
II. Kontrola wewnętrzna/ ryzyko (25-35%), w tym rodzaje, techniki i modele
kontroli, koncepcje ryzyka i ryzyko oszustwa.
III. Wykonywanie zadań audytu wewnętrznego – narzędzia i techniki audytu
(28-38%), w tym zbieranie i analiza danych, dokumentacja robocza,
mapowanie procesów, ocena dowodów
CIA 2: Praktyka audytu wewnętrznego
I. Zarządzanie funkcją audytu wewnętrznego (40-50%), w tym rola audytu
i planowanie w oparciu o ryzyko
II. Zarządzanie zadaniami audytowymi (40-50%), w tym planowanie
i nadzorowanie zadań, sprawozdawczość i monitoring
III. Ryzyko i kontrole dotyczące oszustw (5-15%), w tym analiza ryzyka
oszustwa, testy służące do wykrywania oszustw, audyt śledczy
Do uzyskania dyplomu CIA konieczne jest:
Ø zdanie wszystkich trzech części egzaminu
oraz
Ø ukończone studia wyższe (minimum dyplom licencjata)
i udokumentowane 2-letnie doświadczenie zawodowe w audycie
wewnętrznym lub w pokrewnych dziedzinach
lub
Ø ukończona minimum 2-letnia szkoła policealna oraz udokumentowane
5-letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym lub
w pokrewnych dziedzinach
lub
Ø udokumentowane 7-letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym lub
w pokrewnych dziedzinach

Egzaminy CIA
Egzaminy zdaje się w formie testów komputerowych (CBE – Computer Based
Exams), organizowanych przez cały rok w dowolnie wybranym przez
kandydata terminie. Egzaminy można zdawać w języku polskim tylko do
31 grudnia 2020 r.
Struktura egzaminów: CIA 1 – 125 pytań, 2 godziny 30 minut; CIA 2 i 3 – po
100 pytań, 2 godziny każdy.
Każde pytanie ma cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest
prawidłowa. Egzaminowany może odpowiadać na pytania w dowolnej
kolejności, przy czym istnieje możliwość powrotu do zaznaczonej wcześniej
odpowiedzi i jej zmiany. W przypadku niepowodzenia kolejne podejście do
egzaminu możliwe jest po upływie 90 dni. Liczba podejść/powtórek
egzaminów nie jest limitowana.

Ceny*

Miejsce szkolenia

Zgłoszenia

Opcja 1 - 4190 zł + 23% VAT
obejmuje: szkolenie, roczną
administrację w procesie
rejestracji w IIA oraz testy online
przygotowujące do egzaminu

Zajęcia odbywają się w Warszawie
w siedzibie EY przy al. Armii
Ludowej 26.
Szkolenie trwa w godz.
9.00-ok.18.00. W trakcie zajęć
przewidziane są trzy przerwy
kawowe oraz ciepły lunch.

Zgłoszenia na szkolenie dokonuje
się za pomocą formularza
zgłoszeniowego, który mozna
pobrać ze strony lub wypełnić
on-line. Po otrzymaniu zgłoszenia
wysyłamy potwierdzenie rejestracji
na szkolenie. Tydzień przed
rozpoczęciem zajęć wysyłamy
zaproszenie na szkolenie
z informacjami organizacyjnymi.

Opcja 2 – 3800 zł + 23% VAT
obejmuje: szkolenie oraz testy
online przygotowujące do
egzaminu

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać
bardziej szczegółowe informacje,
prosimy o kontakt pod numerem
telefonu 22 579 8000 lub email:
academyofbusiness@pl.ey.com

Opcja 3 – 3500 zł +23% VAT
obejmuje samo szkolenie

Osoby niebiorące udziału
w szkoleniu nie mają możliwości
wykupienia testów online.

Pełną ofertę naszych szkoleń
znajdą Państwo na stronie
internetowej:
www.academyofbusiness.pl

Dla osób wykupujących
administrację EY poza pakietem
cena wynosi 590 zł netto +23%
VAT rocznie.

Promocje, nowości, wydarzenia:
www.facebook.com/EYszkolenia
Istnieje możliwość organizacji
szkolenia zamkniętego na
Państwa indywidualne
zamówienie.

Członkowie IIA Polska posiadają
zniżki na nasze szkolenia oraz
opłaty rejestracyjne w IIA Global.

Serdecznie zapraszamy!
Opłaty za egzaminy*
Opłata rejestracyjna
(jednorazowa)
Członkowie IIA – 115 USD
Pozostali kandydaci – 230 USD

Opłata za każdą część egzaminu
Członkowie IIA – 280 USD (za CIA 1) i po 230 USD (za CIA 2 i 3)
Pozostali kandydaci – 395 USD (za CIA 1) i po 345 USD (za CIA 2 i 3)

*Powyższe płatności dokonywane są bezpośrednio do IIA Global.

