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With your success in mind.

BPP Momentum | Metodologia BPP
Więcej wsparcia

W BPP

Was ma swój
Dzięki BPP Momentum dajemy Ci więcej
elastyczności, więcej spersonalizowanej nauki, więcej wsparcia, więcej wartości i przede wszystkim, więcej wiary w swoje
możliwości i umiejętności.

Więcej narzędzi nauki
Udoskonalona platforma online
Więcej nauczania
Więcej weryfikacji wiedzy
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Im częściej testujesz swoją wiedzę, tym lepiej potrafisz określić swoje słabe obszary wiedzy. BPP
Momentum da Ci z kolei narzędzia, które pozwolą pogłębić Twoją wiedzę i poprawić swoje
wyniki. Szeroki zakres ustrukturyzowanych narzędzi do nauki daje także elastyczność kontrolowania
postępów w nauce.

Dostępne opcje szkoleniowe
Online Classroom Live
Online Classroom Live (OCR Live) to szkolenia e-learningowe w wersji rozszerzonej
- z webinariami na żywo. OCR Live podzielone jest na dwie zasadnicze części: Taught oraz
Revision. Ze względu na efektywność szkoleń istnieje możliwość zakupienia jedynie pełnego szkolenia.
Zapisując się na szkolenie wybierasz (w miarę dostępności) jedną z opcji, czyli decydujesz w jakich dniach
i o jakiej godzinie będziesz brał udział w webinariach.
Wszystkie

webinaria są nagrywane, a następnie udostępniane uczestnikom kursu

-

zawsze możesz

odświeżyć sobie wiedzę z danej partii materiału lub nadrobić zaległości jeśli nie mogłeś wziąć udziału
w webinarium.
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CFA® Level I
Czerwiec 2018
Kursy BPP zawierają komplet materiałów szkoleniowych
w formie online na platformie my.bpp.com.

Promocje

Mock Exam

Online Classroom

Online Classroom Live

Gwarancja sukcesu Lifetime Pass Assurance!
Terminy Sesji Live
Taught

w godz.

Revision

w godz.

zajęcia

10:00 - 14:00

zajęcia

10:00 - 14:00

Faza 1
Faza 2
Faza 3

Cena Standardowa

3, 10, 17, 24 lutego, 3 marca,
10, 17, 24, 31 marca,
14, 21, 28 kwietnia 2018

3 300 zł netto

5, 12, 19, 26 maja 2018

Gwarancja sukcesu Lifetime Pass Assurance!
Terminy Rozpoczęcia Zajęć
Normal

Cena Standardowa
2 200 zł netto

23 stycznia 2018

Egzamin próbny

Cena Standardowa

2 trzygodzinne bloki egzaminacyjne udostępniane w formacie PDF
+ dostęp do nagrania z dokładną analizą tych egzaminów

Możesz skorzystać z promocji BPP:
Zgłoszenie grupowe: 10% rabatu na szkolenia przy zgłoszeniu 2 i więcej osób.

Rabaty są naliczane od powyższych cen w momencie wystawiania faktury proforma.
Ceny nie zawierają podatku VAT. Zostanie on doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na szkolenia należy zgłaszać się z conajmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Daty szkoleń mogą ulec zmianie.
Regulaminy zakupu towarów i usług oraz regulaminy promocji znajdują się na www.bpp.pl.

150 zł netto

CFA® Level II
Czerwiec 2018
Kursy BPP zawierają komplet materiałów szkoleniowych
w formie online na platformie my.bpp.com.

Promocje

Mock Exam

Online Classroom

Online Classroom Live

Gwarancja sukcesu Lifetime Pass Assurance!
Terminy Sesji Live
Taught

w godz.

Revision

w godz.

zajęcia

10:00 - 14:00

Faza 1
Faza 2
Faza 3

zajęcia

10:00 - 14:00

Cena Standardowa

3, 10, 17, 24 lutego, 3 marca,
10, 17, 24 marca,
7, 14, 21 kwietnia 2018

3 300 zł netto

28 kwietnia, 5, 12, 19 maja 2018

Gwarancja sukcesu Lifetime Pass Assurance!
Terminy Rozpoczęcia Zajęć
Normal

Cena Standardowa
2 200 zł netto

23 stycznia 2018

Egzamin próbny

Cena Standardowa

2 trzygodzinne bloki egzaminacyjne udostępniane w formacie PDF
+ dostęp do nagrania z dokładną analizą tych egzaminów

Możesz skorzystać z wybranej promocji BPP:
Kontynuuję naukę: 5% rabatu dla osób kontynuujących naukę CFA® w BPP.
Zgłoszenie grupowe: 10% rabatu na szkolenia przy zgłoszeniu 2 i więcej osób.

Rabaty są naliczane od powyższych cen w momencie wystawiania faktury proforma.
Ceny nie zawierają podatku VAT. Zostanie on doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na szkolenia należy zgłaszać się z conajmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Daty szkoleń mogą ulec zmianie.
Regulaminy zakupu towarów i usług oraz regulaminy promocji znajdują się na www.bpp.pl.

150 zł netto

CFA® Level III
Czerwiec 2018

Promocje

Mock Exam

Online Classroom

Kursy BPP zawierają komplet materiałów szkoleniowych
w formie online na platformie my.bpp.com.

Gwarancja sukcesu Lifetime Pass Assurance!
Terminy Rozpoczęcia Zajęć
Normal

Cena Standardowa

23 stycznia 2018

Egzamin próbny

2 200 zł netto

Cena Standardowa

2 trzygodzinne bloki egzaminacyjne udostępniane w formacie PDF
+ dostęp do nagrania z dokładną analizą tych egzaminów

Możesz skorzystać z wybranej promocji BPP:
Kontynuuję naukę: 5% rabatu dla osób kontynuujących naukę CFA® w BPP.
Zgłoszenie grupowe: 10% rabatu na szkolenia przy zgłoszeniu 2 i więcej osób.

Rabaty są naliczane od powyższych cen w momencie wystawiania faktury proforma.
Ceny nie zawierają podatku VAT. Zostanie on doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na szkolenia należy zgłaszać się z conajmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Daty szkoleń mogą ulec zmianie.
Regulaminy zakupu towarów i usług oraz regulaminy promocji znajdują się na www.bpp.pl.

150 zł netto

