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1.IIA CIA Систем учења верзија 6.0 за 

испите од 01.01.2019.године 

 

Кратак преглед 

Систем успешног савладавања испита. Овај 

интерактивни програм за самостално учење комбинује 

материјал за читање и он лине алате за учење и 

разумевање сва три дела ЦИА испита. Континуирано се 

ажурира како би се ускладио са најновијим 

стандардима индустрије, укључујући МОПП и 

Стандарде ИИА. 

 

 

 

Припрема за ажурирани ЦИА испит 

Припремите се за сва три дела ажурираног ЦИА испита, за тестирања од 01.01.2019. године па 

надаље: 

Део 1 - Основе интерне ревизије 
Део 2 - Пракса интерне ревизије 
Део 3 - Пословна знања о интерној ревизији 

Овај свеобухватни, интерактивни и онлине ЦИА прегледни програм ће Вас такође наоружати 

алатима и знањем да се истакнете у Вашој каријери у интерној ревизији. 

Припремите се да положите ажурирани ЦИА испит 
Систем учења верзија 6.0, који  је издао Институт интерних ревизора припремиће кандидате за 

стицање сертификата ЦИА, који полажу ажурирани ЦИА испит на енглеком језику, за тестирања од 

01.01.2019. године 

Новине у верзији 6.0 
 Усклађен са ажурираним ЦИА наставним плановима и програмима, за тестирања од 

01.01.2019. па надаље 

 500 нових тест питања 

 Преузмите књиге на свој е-читач, читајте он-лајн или изаберите штампано издање књиге 
(опциони додатак) 

 Лако повезивање питања са он-лајн квиза директно са одговарајућим деловима 
материјала за читање ради практичног прегледа тема 

 Укључује најновија издања МОПП-а 

 Видео туторијале који дају преглед компоненти МОПП-а 
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Свеобухватни материјали за читање 
Материјал у електронском облику, у сажетој форми и разумљив за читање, пружа оквир за Вашу 

успешну припрему ЦИА испита по компелтном ажурираном наставном плану (део 1, део 2, део 3) 

Пригодан он-лине формат омогућава Вам учење кад Вам околности дозвољавају (по сопственом 

распореду) 

Преузмите књиге на свој е-читач, читајте он-лине помоћу уграђеног е-читача  или изаберите 

штампано издање књиге (опциони додатак за 100$ +трошкови доставе&порези) 

Алати за интерактивно он-лине учење 
Оптимизовани за мобилне уређаје помоћи ће Вам да развијете лични план учења, тестирате своје 

разумевање области ЦИА испита, пратите свој напредак и приведете крају своје припреме за ЦИА 

испит. 

Тестови за проверу знања: Процените своје знање како бисте идентификовали подручја снаге и 

слабости 

Паметно учење: Направите прилагођени план учења користећи резултате теста за проверу знања 

да бисте се фокусирали на најизазовније теме и оптимизирали време учења. 

Видео туторијали: Дају преглед свих компоненти МОПП-а 

Квизови одређених поглавља: Након читања сваког поглавља, тестирајте своје разумевање, 

усвајање и сбособност примене концепта. 

Флеш картице: Он-лине или штампани флеш картице нуде преглед кључних термина и дефиниција 

инетерне ревизије 

Пост-тестови: Након изучавања свих делова, процените  знање које сте стекли и области које 

захтевају додатно изучавање 

ЦИА практични испит: Овај завршни испит помоћи ће Вам да изградите поверење користећи 

компјутерски софтвер пре него што приступите тест центру 

Извештај о напретку: Пратите своје активности и резултате. 

Центар за ресурсе: Приступите испитним саветима и алатима за учење, ажурирање садржаја, 

линковима за повратне информације и још много тога! 

Период он-лајн приступа: 
Купци ће имати приступ две године од датума куповине.  
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Курсеви под вођством инструктора 
Тражите више структуре, водича и мотивације? Курсеви под вођством инструктора су такође 

доступни широм света у он-лине форми и као семинари. Посетите www.learncia.com/classes-

offered да пронађете курсеве у Вашој близини. За више информација, подршка за купце на +1-877-

442-2425 or +1-651-905-2670 или путем е-мејла LearnCIA@theiia.org. 

 

2. Практична питања за испит ЦИА 
Практична питања за испит ЦИА има за циљ да 

заинтересоване стране упозна са садржајем и форматом 

испита за овлашћеног интерног ревизора. Питања су 

репрезентативна са питањима које кандидат може 

очекивати на будућим испитима. 

Питања су усклађена са важећим Међународним 

стандардима за професионалну праксу интерне 

ревизије, Обавезним смерницама МОПП-а и Основним 

принципима за професионалну праксу интерне 

ревизије. 

 

 

Практична питања укључују питања за: 

Део 1 - Основе интерне ревизије - 102 питања 
Део 2 - Пракса интерне ревизије – 100 питања 
Део 3 - Пословна знања о интерној ревизији – 100 питања 

 
Поред тога, водич пружа разумевање основних концепата испитних циљева с детаљним 

појашњењима сваког питања. Водич ће помоћи кандидатима да схвате зашто су одговори тачни и 

–једнако важни – и зашто су одговори нетачни. 

 
 
 

Подаци о ауторима: 
Припремила и превела текст са сајта www.theiia.org: Тања Којадиновић, Јавно предузеће за 
подземну експлоатацију угља, Ресавица. 
Рецензија: Иван Ђунисијевић, директор Одељења Интерне ревизије, Bank of China Srbija и др 
Јозефина Беке-Тривунац, ЦИА, Редовни професор АЛФА БК Универзитета у Београду. 
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