Nemzetközi REFA Controller képzés
49. csoport/50. csoport
2019. május 11-től 2020. február 22-ig/ 2019. november 9-től 2020. június 6-ig
Tanfolyami napok: szombatonként, 9:30-16:30 között
Helyszín: Falk1 Rendezvényközpont, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 1.
Gyakran feltett kérdések

1. Magánszemélyként jelentkeznék a képzésre, van lehetőség részletfizetésre?
Igen, Magánszemély jelentkezőink részére kamatmentes részletfizetést biztosítunk,
részletfizetési ütemtervünket kérje képzés felelősünktől!

2. Mit tartalmaz pontosan a részvételi díj?
A részvételi díj minden Résztvevő számára tartalmazza a 18 oktatási nap díját, a teljes
tananyagot, minden oktatási segédanyagot, minden modulzáró vizsga díját és vizsgánként
1 pótvizsga díját, a reggeli bekészítést, tollat, jegyzetfüzetet, a német vagy angol nyelvű
REFA által kiállított és a magyar nyelvű Sämling által kiállított tanúsítványt.

3. Van lehetőség a részvételi díj közös rendezésére a Munkáltató és a Munkavállaló által?
Természetesen van lehetőség a részvételi díjat megosztva fizetni. Ebben az esetben az
Önök megegyezése szerinti arányban számlázzuk ki a díjat (pl. 70-30 %, 50-50 %). A
Magánszemély által fizetett részre igénybe vehető a kamatmentes részletfizetési
lehetőség. Cégeknek hosszabb fizetési határidőt - pl. 30 vagy 45 nap - tudunk adni.

4. Mikor indulnak az egyes modulok?
49. csoport - Hátralévő oktatási napok:
2019. szeptember 14-től 2020. február 22-ig (15 nap/3 modul)
2. modul: 2019. 09. 14., 2019. 09. 21., 2019. 09. 28., 2019. 10. 05., 2019. 10. 19.,
3. modul: 2019. 10. 26., 2019. 11. 09., 2019. 11. 16., 2019. 11. 23., 2019. 11. 30.,
2019. 12.14.,
4. modul: 2020. 01. 25., 2020. 02. 01., 2020. 02. 08., 2020. 02. 22.
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(A vizsgák időpontja vastagon szedve!)
Részletes órarendünket kérje képzés felelősünktől!
50. csoport
2019. november 9-től 2020. június 6-ig (18 nap/4 modul)
Gazdasági teljesítmény mérése modul: 2019.11.09., 11.16., 11.23.
Pénzügyi controlling modul: 2020.01.25., 02.01., 02.08., 02.15., 02.22., 03.07.
Költség- és teljesítménycontrolling modul:2020.03.21., 03.28., 04.04., 04.18.,
04.25., 05.09.
Vállalati szimuláció/Busness Game modul: 2020.05.09., 05.16., 05.23., 06.06.
(A vizsgák időpontja vastagon szedve.)
Részletes órarendünket kérje képzés felelősünktől!
5. Hányadik csoportot indítják most novemberben?
Nemzetközi REFA controller képzésünket ezidáig 49 alkalommal szerveztük meg, összesen
több mint 1000 Résztvevővel. 2019. november 9-én jubileumi, 50. csoportunkat indítjuk.

6. Mit kell tudni a vizsgákról?
Az első két modulból összevont írásbeli vizsga van, elméleti és gyakorlati résszel. A
harmadik modul anyagából szintén írásbeli vizsga van, de az csak gyakorlati részt
tartalmaz, a negyedik modul vizsgája pedig a Vállalati szimuláció módszertana miatt
csoportos prezentációt jelent.
FONTOS! Az írásbeli modulzáró vizsgákon min. 60 %-os eredményt kell elérni, záróvizsga
nincsen a képzés végén. Az elméleti részhez nem használható segédanyag (kérdések csak
az előzetesen kiadott kérdéssorból lesznek), a gyakorlati résznél minden kiadott tananyag,
saját jegyzet használható.
Minden vizsga időpont mellé közzé teszünk egy szombati pótvizsgaidőpontot is.
Betegség/egyéb ok miatti hiányzás esetén lehet pótolni a vizsgát, amennyiben ez a
második időpont sem megfelelő, rugalmasan, előre egyeztetett időpontban a
Székházunkban (XII. kerület) lehet teljesíteni a vizsgát (Hétfőtől-péntekig).
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7. Milyen tanúsítványt kapok a képzés elvégzésekor?
A REFA követelményrendszerének teljesítése után (mindhárom vizsgán megfelelt
minősítés) a Résztvevők a magyar nyelvű Sämling által kiállított és a német vagy angol
nyelvű REFA által kiállított tanúsítványt kapják kézhez.

Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft., 1124 Budapest, Németvölgyi út 64. Telefon: 06-20-410-2805
E-mail:katalin.porubszky@samling.hu

