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2019/2020 
PROGRAM SGH – CIMA 

CBA & DMA 
Po rejestracji w SGH - Informacja o dalszych krokach 

 
Szanowna Pani Studentko, 
Szanowny Panie Studencie, 
 
Niniejszym informuję, że: 

1. Rejestrator SGH do Programów SGH-CIMA na rok akademicki 2019/2020 został 

zamknięty 

2. Osoby, które wybrały Program SGH- CIMA DMA wersja Zarządzanie (DMA M), oraz 

Program SGH-CIMA ADMA, przed rejestracją w CIMA proszone są o kontakt mailowy 

z koordynatorem SGH-CIMA dr Magdaleną Giedroyć (mgiedr@sgh.waw.pl) 

3. Kolejny krok to rejestracja w Rejestratorze CIMA. Według procedur ustalonych przez 

CIMA powinniście Państwo postąpić następująco: 

• Do 31.10.2018 do godziny 24.00 wejść na stronę 

www.cimauczelnie.pl 

• Klikając pod logo SGH dokonać rejestracji – Studencie studiów magisterskich 

będą musieli wgrać suplement dyplomu ukończenia studiów licencjackich po 

angielsku. 

4. Po zarejestrowaniu się w Rejestratorze CIMA otrzymacie Państwo dalsze instrukcje 

bezpośrednio z CIMA. Dotyczyć będą one: 

• Procedury kwalifikowania do Programu SGH-CIMA  

• Innych kwestii ( w tym finansowych leżących w gestii Państwa i CIMA). 

5. Osobą ustaloną do kontaktu z ramienia CIMA jest dla Państwa Pani Sylwia Dubiel 

(Sylwia.Dubiel@aicpa-cima.com). 

6. W kwestii realizacji w SGH przedmiotów z Programu SGH-CIMA, zachęcam Państwa 

do śledzenia komunikatów na stronie koordynatora Programu SGH-CIMA 

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/struktura/IR/koordynatorzy/cima 

7. Przypominam, że poniższe przedmioty realizowane są tylko w semestrze letnim, w dni 

robocze: 

• Podstawy rachunkowości zarządczej – sygnatura 13999 – poziom CBA 

• Operacje przedsiębiorstw – sygnatura 23998 – poziom DMA 
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• Integrated Business Knowledge – Operational Case Study (CIMA) - sygnatura 

232681 – poziom DMA. Nowy przedmiot za 5 ECTS, którego celem jest przygotowanie 

do egzaminu zewnętrznego Operational Case Study (OCS), który dotychczas 

postrzegany był przez studentów jako trudny. Mam nadzieję, że dzięki jego realizacji 

będziecie Państwo pierwszym rocznikiem Programu, który stwierdzi, że nie ma 

problemu ze zdaniem OCS 😊. Przedmiot prowadzony będzie przez Astrid 

Zakrzewską i zostanie uruchomiony po raz pierwszy w semestrze letnim roku 

akademickiego 2019/2020. 

Pozdrawiam serdecznie, 
dr Magdalena Giedroyć 

Koordynator Programu SGH-CIMA 


