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◆ Komplexní vzdělání pro interní auditory ◆
Případové studie a sdílení praxe ◆ 5 týdnů a více než 20 odborníků z praxe interního auditu

UIA – Univerzita interního auditu – je komplexní vzdělávací
projekt Českého institutu interních auditorů. UIA pokrývá
nejen celý proces interního auditu, od plánování až po řízení
auditního útvaru, ale i znalosti z podnikatelského prostředí,
právního rámce, managementu. Propojuje teorii interního
auditu s reálnými ukázkami, jak tyto principy a postupy
uplatnit v praxi.
Univerzita pokrývá i všechna témata nutná pro absolvování
certifikace IIA – Certifikovaný interní auditor (CIA). Není to
ale produkt specificky navržený k jejímu získání. Zaměření
Univerzity na praktickou realizovatelnost metodologie
interního auditu zvýší vaši hodnotu jako auditora a tím vás
zcela jistě posune ke zdárnému absolvování CIA.

„Univerzita klade důraz na praxí prověřený
přístup a osvědčené auditní postupy.
Zkrátka to, co funguje.“
Ing. Pavel Vácha, CSc., CIA, CRMA
odborný garant UIA
Výběr z témat

základy interního auditu standardy

etika techniky a nástroje

zpráva z auditní zakázky rizika

proces interního auditu

IT pro audit účetnictví pro audit

p o d v o dy leadership

kvalita v interním auditu

konzultační zak ázky
cyber security IPPF
Více informací na
www.interniaudit.cz

STORNO PODMÍNKY

www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/smluvni-podminky.php

Cílový profil frekventanta:

k Velmi dobrá znalost standardů
a celého auditního procesu.
k Schopnost aplikovat standardy
na konkrétní auditní činnosti.
k Zajištění pomoci auditovaným
zlepšovat kontroly i procesy
vhodnými doporučeními.
k Porozumění posloupnosti riziko –
kontrolní mechanismus – ujištění
a business procesům.
k Znalost adekvátních měkkých
dovedností.
Termín konání

1. týden
2. týden	
3. týden
4.–5. týden

4.–8. dubna 2022
23.–27. května 2022
13.–17. června 2022
podzim 2022

cena
Člen ČIIA 
Člen ČIIA BENEFIT 
Nečlen ČIIA 

62 000 Kč (s DPH 75 020)
59 520 Kč (s DPH 72 019)
67 000 Kč (s DPH 81 070)

Sleva
Časová sleva 15 % do 3. března 2022.
Množstevní sleva 10 % pro druhého a každého dalšího
účastníka z jedné organizace.
Využitím slevy BENEFIT bude vyčerpána možnost využití
jednoho jednodenního semináře za rok zdarma.

MÍSTO KONÁNÍ
ČIIA, Karlovo nám. 3,
Praha 2, 1. patro

Organizační zajištění
Mgr. Vendula Bezoušková
telefon: 222 263 761
mobil: 731 157 250
e-mail: bezouskova@interniaudit.cz

