
 

 
 
 
 

Załącznik nr 3 

 
 

WARUNKI udziału studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w 
programie specjalności międzykierunkowej SGH & CIMA Advanced Diploma 

in Management Accounting 

- rok akademicki 2018/2019 

 

1. Wspólny Program o nazwie SGH & CIMA Advanced Diploma in Management 

Accounting (zwany dalej Programem SGH & CIMA Adv DMA). 

 

2. Program SGH & CIMA Adv DMA skierowany jest do studentów studiów drugiego 

stopnia posiadających CIMA Diploma Management Accounting  

 

3. Program CIMA obejmuje następujące przedmioty (realizowane w języku polskim  

lub w języku angielskim): 

 



 

 

 

4. Student zostaje przyjęty do programu SGH & CIMA ADMA po zarejestrowaniu 
się najpierw w Wirtualnym Dziekanacie,  
a następnie, po otrzymaniu - od koordynatora programu ze strony SGH w 
Warszawie - potwierdzenia faktu rejestracji w SGH, student rejestruje się w 
CIMA, w trybie przedstawionym mu uprzednio przez koordynatora programu 
ze strony SGH, wcześniej uzgodnionym z CIMA. Po zamknięciu rejestracji w 
CIMA, studenci zostaną zarejestrowani  
w CIMA, o czym zostaną poinformowani mailowo.  

5. Rejestracja studenta w CIMA odbywa się bez udziału SGH,  w oparciu o arkusz rejestracyjny 
CIMA i następuje po wniesieniu przez studenta opłaty rejestracyjnej na rzecz CIMA. 
 

6. Absolwenci Programu SGH & CIMA Adv DMA – po spełnieniu warunków 
wymienionych poniżej – uzyskują CIMA Advanced Diploma in Management 
Accounting wydawany przez CIMA i tytuł zawodowy ADV Dip MA. 

 
Warunkiem ukończenia Programu CIMA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie jest: 
 

a. zapoznanie się z Regulaminem Programu CIMA na Uczelni;  
 

b. rejestracja do Programu  
 

c. zrealizowanie w trakcie studiów II stopnia wszystkich przedmiotów 
uprawniających do zwolnień w CIMA określonych  
w punkcie 4; 

d. zdanie  standaryzowanego  przez  CIMA  egzaminu  w  języku  angielskim:  
Management case study w trakcie posiadania statusu studenta SGH II 
stopnia; 
 

e. wniesienie stosownych opłat za przyznane zwolnienia przez CIMA  
i egzamin Management case study. Wysokość i tryb wnoszenia tych opłat 
określa załącznik nr 5; 

Program CIMA 
 SGH & CIMA Advanced Diploma in Management Accounting 

Sygnatura Przedmioty SGH 
Punkty 
ECTS 

Moduł CIMA 

22249 Rachunek kosztów / Cost Accounting 3 

P2 – Performance Management 
(Zarządzanie wydajnością) 
Student otrzymuje zwolnienie 

22053 
Rachunkowość zarządcza / Management 
Accounting 

3 

22209 
Ekonomia menedżerska /  Managerial 
Economics 

4,5 

23997 

Zarządzanie przedsiębiorstwem (Enterprises 
Management, sylabus CIMA) – Egzamin w 
języku angielskim zdawany według 
standardu CIMA 

6 
E2 – Enterprise Management 
(Zarządzanie przedsiębiorstwem) 
Student otrzymuje zwolnienie 

23996 

Zarządzanie finansowe  (Financial 
Management, sylabus CIMA) – Egzamin w 
języku angielskim zdawany według 
standardu CIMA Przedmiot uruchamiany 

tylko w semestrze letnim 

6 

F2 – Financial Management  
(Zarządzanie finansowe) 
Egzamin zewnętrzny CIMA, do zdania podczas 
realizowania toku studiów na SGH. Egzamin 
komputerowy w języku angielskim, dostępny 
przez cały rok.  

   

Po zrealizowaniu powyższego programu 
student składa w CIMA egzamin, który ma 
postać studium przypadku (Management Case 
Study) Do egzaminu student może przystąpić w 
sesjach egzaminacyjnych CIMA, 
organizowanych 4 razy w roku. Egzamin ma na 
celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności na 
poziomie ADMA. 



 

 

7. Student uczestniczący w Programie CIMA posiada takie same prawa i obowiązki jak 
inni studenci Uczelni. 
 

8. Korzyści/możliwości dla studenta uczestniczącego w Programie CIMA w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie zostały spisane przez CIMA i Uczelnię w dokumencie: 
 
KORZYŚCI dla Studentów SGH z udziału w Programie CIMA, realizowanym w ramach 
studiów pierwszego i drugiego stopnia na specjalnościach międzykierunkowych o nazwach: 
SGH & CIMA Certificate in Business Accounting; SGH & CIMA Diploma in Management 
Accounting; SGH & CIMA Advanced Diploma in Management Accounting w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2018/2019 –(patrz załącznik nr 9). 

 


