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KPMG Training Academy (ACCA Silver Learning 
Partner) vă susține pe parcursul procesului de învățare 
pentru susținerea examenelor ACCA prin cursuri la clasă de 
înaltă calitate.

• Instructorii noştri sunt profesionişti recunoscuţi 
din KPMG, membri ACCA la rândul lor, lideri sau 
academicieni apreciaţi. Sunt printre cei mai talentaţi şi 
experimentaţi din  industrie. 

• Ne propunem să ne diferenţiem poziţia în domeniul 
pregătirii profesionale capitalizând o resursă extrem de 
valoroasă: expertiza practică a instructorilor noştri. Ne 
propunem să fim diferiţi prin furnizarea de programe 
care să: aibă valoare practică, să fie interactive şi 
concentrate pe aplicare. 

Instructorul pentru cursurile prezentate în continuare va 
fi Cristina Guțu, FCCA, DipIFR, Head of KPMG Training 
Academy. 

Orarul cursurilor este următorul:

• ACCA P1 “Governance, Risk and Ethics”revision – 
3,4,5, May 2017

• ACCA F7 “Financial Reporting” revision, 
17,18,19 May 2017

• ACCA F3 “Financial Accounting” intensive, 
12,13,14,15,16 June 2017

• ACCA F2 “Management Accounting” intensive,  
19,20,21,22 June 2017

• ACCA P2 “Corporate Reporting” revision, 
8,9,10 August 2017

• ACCA F8 “Audit & Assurance” revision, 
21,22,23 August 2017

Cursurile pentru fiecare examen se vor desfășura numai în 
urma înscrierii unui număr minim de participanți.

ACCA este poarta de acces către profesia contabilă cu cea mai mare creștere globală, 
ajutând oameni ca tine să devină profesioniști contabili de succes. Reputația internațională 
a ACCA este atât de puternică încât Organizația are în prezent peste 188.000 de membri și 
480.000 de studenți în 181 de țări.
Cu ajutorul unei calificări profesionale complete și exigente, ACCA îți echipează membri 
pentru o gamă completă de oportunități disponibile în cadrul profesiei contabile și pentru 
roluri de management.
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