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Élményalapú oktatás a jövő számára!

#compliance

#szabalyozas

#online

#bibyourfuture

KÉPESÍTETT BANKI COMPLIANCE SZAKERTŐ
MIÉRT FONTOS?
A compliance számos folyamatosan változó szabályozási területet ölel
fel. Kurzusunk átfogó képet ad a compliance-szel foglalkozó
szakemberek számára a releváns szabályokról, ismerteti a nemzetközi
és hazai legjobb gyakorlatokat, ezáltal segítve a hazai szakértőket a még
hatékonyabb compliance struktúra és megoldások kialakításához. A
felügyeleti elvárások bemutatásával a kurzus hozzájárul a felügyeleti
kockázat csökkentéséhez, és az egységes iparági szintű alapsztenderd
kialakításához.

A KURZUS CÉLJAI
• A compliance funkció szerepének és céljának azonosítása.
• A compliance-releváns szabályok alkalmazásával, kontrolljával
kapcsolatos gyakorlatok ismertetése.
• Vonatkozó nemzetközi gyakorlat, valamint a bemutatása. felügyeleti
elvárások

KINEK AJÁNLJUK?
A kurzust elsősorban compliance feladatokkal megbízott, illetve ezen
terület iránt érdeklődő szakemberek részére alakítottuk ki, de hasznos
lehet a belső ellenőrzésen vagy egyéb kontroll funkcióban dolgozó
szakemberek számára is.

Kurzus ára:
189.000 Ft + ÁFA / fő (tartalmazza a vizsgadíjat))

Dátum:
2020. november 25-26.

További információ:
www.bib-edu.hu

#blokklancok

#fokonyvitechnologia

#online

#bibyourfuture

BLOCKCHAIN - Beyond cryptocurrencies: the
many roles of blockchain in digital
transformation
A KURZUS TARTALMA
A képzés alapját a blokkláncok által lehetővé tett alapvető innováció, az
elosztott főkönyvek és az elosztott főkönyvi technológia (Distributed
Ledger Technology, DLT) strukturált áttekintése adja. Bemutatja az
elosztott főkönyvek meg-határozó közös tulajdonságait, alapvető
előnyeit és hátrányait, valamint a főbb kollaborációs mintákat. Áttekinti
a jelen-leg meghatározó technológiai platformokat és az “okos
szerződések” szerepét és főbb típusait.
Központi üzenetként célzottan mutatja be a képzés a főbb, széles
körben elismert, valamint kialakulóban lévő használati eset-mintákat,
amelyek különböző szektorokból vett példákkal kerülnek szemléltetésre
- a fintechtől az iparon keresztül az egészségügyig és az energiáig, fő
hangsúllyal a pénzügyi/biztosítási alkalmazásokon.
A résztvevők a szeminárium után döntéshozói szintű áttekintéssel
rendelkeznek a blokklánc technológia képességeiről, bevezetésének
üzleti és technológiai szempontjairól.

A KURZUS FELÉPÍTÉSE
•Blokklánc-megvalósítású elosztott főkönyvek: az alapok
•Használati eset minták és példák
•Meghatározó pénzügyi alkalmazások
•“Blokkláncosítás” (blockchainification), üzleti folyamat
megoldások, integráció

Kurzus ára:
289.000 Ft + ÁFA / fő )

alapú

Dátum:
2020. november 30. – december 3.

További információ:
www.bib-edu.hu

#technologiaiinnovacio

#megatrendek

#AI

#bibyourfuture

TECHNOLOGICAL INNOVATION IN CAPITAL
MARKETS AND BEYOND
A KURZUS CÉLJA
A Technológiai innováció a tőkepiacokon és azon túl c. kurzus résztvevői
a Harvard Egyetem professzora, dr. Mark Esposito segítségével kapnak
betekintést a hiteles jövőelemzés, a megatrendek módszertanába. A
résztvevők megismerhetik a jelenlegi és a jövőbeli trendeket, a kurzus
feltárja, hogy a negyedik ipari forradalom hogyan változtatja meg az
üzleti elvárásokat, és hogyan integrálja a technológiát minden egyes
vállalkozás.

A KURZUS FELÉPÍTÉSE
•

•
•
•
•

Megatrendek: a jövő elemzése és értelmezése a DRIVE modell
segítségével
A mesterséges intelligencia szerepe
A megatrendek és a mesterséges intelligencia hatása a vállalati
stratégiára.
Technológiai innovációk a tőkepiacokon.
Találkozás a vállatokkal: a kurzust a technológiai szektor két
vendégelőadója zárja a Nexus Frontier Tech és Envel cégektől.

KIKNEK AJÁNLJUK?
Kurzusunkat ajánljuk a pénzügyi szektorban dolgozó szakembereknek,
döntéshozóknak, üzleti vezetőknek és technológia-rajongóknak.

Kurzus ára
469.000 Ft + ÁFA / fő

Dátum:
2020. december 03.

További információ:
www.bib-edu.hu

#penzugyiinfrastrukturak

#penzforgalom

#online

#bibyourfuture

PÉNZÜGYI INFRASTRUKTÚRÁK
MIÉRT FONTOS?
Egy jól működő gazdaság nem képzelhető el olyan mechanizmusok
nélkül, amelyek a reálgazdaság szereplői által megkötött különféle
tranzakciók mögötti információkat és pénzt illetve pénzügyi eszközöket
(pl. értékpapír) szállítják az érintettek között. A pénzforgalom és a
pénzügyi infrastruktúrák ezt a szerepet töltik be.

A KURZUS CÉLJAI
•Alapvető fogalmi és elméleti tudás megszerzése a pénzügyi
infrastruktúrák működése, szabályozása, ellenőrzése és fejlesztése
kapcsán
•A pénzügyi infrastruktúrák működésével kapcsolatos, a pénzforgalmi
szolgáltatók mindennapi feladataihoz kötődő gyakorlati tudnivalók
elsajátítása
•A BIB Pénzügyi infrastruktúra szakértő oklevél megszerzése, valamint a
hasonló területen dolgozó szakemberekből álló kapcsolati hálóhoz való
csatlakozás lehetősége

KIKNEK AJÁNLJUK?
A kurzus megfelelő ismereteket nyújt a hagyományos és az új típusú
pénzforgalmi szolgáltatók a pénzforgalomhoz kötődő területein
dolgozó szakembereinek. Felépítése alapján alkalmas arra, hogy a több
éves szakmai tapasztalattal rendelkező, de akár a junior munkatársak
számára is hasznosítható tudást adjon át.

Kurzus ára:
85.000 Ft + ÁFA / fő )

Dátum:
2020. december 07.

További információ:
www.bib-edu.hu

#ESG

#fenntarthatopenzugyek

#online

#bibyourfuture

EMBEDDING ESG FRAMWORKS TO DRIVE
CORPORAT VALUE, FINANCE LONG TERM
GROWTH AND ATTRACT RESPONSIBLE
INVESTMENTS
London Stock Exchange Group Academy X BIB

MIÉRT FONTOS?
A fenntartható pénzügyek és az ESG befektetések világszerte egyre
nagyobb teret nyernek a tőkepiacokon. Befektetői oldalról is növekvő
igény
figyelhető
meg
a
fenntarthatósági
szempontok
figyelembevételére, így a vállalatoknak kulcsfontosságú, hogy időben
sikeresen beépítsék az ESG szempontokat már stratégiai szinten is a
működésükbe. A képzés páratlan lehetőséget biztosít a vállalatok
számára, hogy megszerezzék a „know-how”-t, amely a jövőben a
vállalati működés szerves részévé válik. A kurzus során a fenntartható
pénzügyi eszközosztályok által kínált összes finanszírozási lehetőség
megvitatásra kerül, így a részvények, a hitelpapírok és a származékos
piaci termékek is célkeresztbe kerülnek.

KIKNEK AJÁNLJUK?
Kurzusunkat döntéshozóknak, vezérigazgatóknak, pénzügyi vezetőknek,
IR és CSR managereknek és minden fenntartható pénzügyek iránt
érdeklődő szakembernek ajánljuk.

Kurzus ára:
350.000 Ft + ÁFA / fő

Dátum:
2020. december 8-11.

További információ:
www.bib-edu.hu

