Postřehy účastníků z předešlého semináře:

Seznámení s průběhem a obsahem zkoušek na DP, upozornění na důležité body zkoušky, omezení velkých
očekávání
Z mého pohledu bylo vše v naprostém pořádku. Dá se říci, že všichni přednášející mluvili srozumitelně.
Absolutně nejlepší je v mých očích paní Pilařová a pan Šulc. Umí danou problematiku trochu odlehčit
a vysvětlit "lidským pohledem". Za to díky!
Celý kurz byl organizačně velice dobře zajištěn, byl naprosto dodržován časový harmonogram jednotlivých
částí a výklad a přístup jednotlivých lektorů byl úžasný a motivoval mě k velmi vážné úvaze pokusit se
o profesní zkoušku co nejdříve :-) Děkuji.
Poskytování informací na špičkové úrovni, srozumitelně a jasně ....
Tento kurz je výborný, je to dobrá a kvalitní příprava ke zkouškám daňového poradce.
Osobně považuji procvičování praktických příkladů za velmi přínosné. Teorii si lze nastudovat, ale výklad
na příkladech a možnost konzultace zvoleného postupu pokládám za účinné. Dalším plusem je skutečnost,
že přednášející znají problematiku z praxe (nejen z teorie).
Perfektní organizace a velmi vysoká úroveň přednášejících. Obsah je opravdu náročný a považuji za
přínosné některé kurzy navštívit i opakovaně, vzhledem k pochopení probírané látky i vzhledem k rychle
se měnící legislativě.
Simulace pro mne byla velice přínosná. Ukázala mi, na co se mám v přípravě na zkoušky zaměřit. A jako
neocenitelné hodnotím praktické rady a podrobný výklad k řešení příkladů.
Spokojená
Seminář byl až na drobné chybičky velmi dobrý.
Je dobré aktualizovat vědomosti s lektory.
Podle mého názoru je nezbytnost zúčastnit se tohoto nebo podobného školení pro úspěšné vykonání
zkoušky.
Velice zajímavé a poučné, jediné co mi vadilo bylo, že nebyl čas si přečíst zadání a pak jsem se ztrácela při
řešení.
Tento kurz mi dal vhled do kvalifikační zkoušky na daňového poradce. Přednášející nám srozumitelně
vysvětlili řešení příkladů i samotný systém zkoušky a jejího hodnocení.
Bylo to náročné, ale jasně vysvětleno.

