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Czym jest CIMA?
Założony w 1919 r. Chartered Institute of Management
Accountants jest czołową i jednocześnie największą światową
organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości
zarządczej. CIMA zrzesza członków i studentów ze 179 krajów,
którzy zajmują kluczowe stanowiska w świecie biznesu.
CIMA ściśle współpracuje z pracodawcami i sponsoruje
nowatorskie badania, nieustannie aktualizując swoją ofertę
kwalifikacji profesjonalnych i ustawicznego kształcenia
zawodowego.
Dzięki temu Instytut pozostaje najchętniej wybieranym przez
pracodawców dostawcą usług edukacyjnych wspierających
rekrutację wykształconych w zakresie finansów liderów biznesu.
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Struktura kompetencji CGMA
Program CIMA na Uczelni to wspólny program The
Chartered Institute of Management Accountants i
Uczelni w Polsce.

Kwalifikacje rozwijają w czterech
kompetencjach biznesowych i
finansowych

Program CIMA umożliwia studentom SGH uzyskanie
pewnych zwolnień od egzaminów CIMA.

Uczestnicy Programu CIMA kończą Program w
oparciu o program nauczania i sylabus CIMA,
recenzowane i tworzone w celu zaspokojenia
potrzeb Akredytowanych Pracodawców CIMA
na całym świecie.

❑ CIMA Cert BA
❑ CIMA Dip MA
❑ CIMA Adv Dip MA

Korzyści z Programu SGH&CIMA?
• uzyskasz dyplom renomowanej Uczelni oraz uznany na
całym świecie, międzynarodowy certyfikat Instytutu
CIMA;
• zdobędziesz gruntowną wiedzę oraz praktyczne
umiejętności niezbędne na rynku pracy i cenione przez
pracodawców;
• połączysz studia na SGH z prestiżowym certyfikatem CIMA
znacznie zwiększając Twoją atrakcyjność w oczach
pracodawcy;
• otrzymasz bezpłatne podręczniki papierowe z kodem do
zasobów online;
• otrzymasz bezpłatny dostęp do wydarzeń / warsztatów
prowadzonych przez ekspertów CIMA w różnych miastach
Polski;
• otrzymasz bezpłatny dostęp do CIMA My Jobs, portalu z
ofertami pracy dla studentów i członków CIMA.
• wiele innych
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Informacje o Programie SGH&CIMA

Na stronie „Instytutu Rachunkowości” w zakładce
„Koordynator Programu CIMA”
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/struktura/IR/koordynatorzy/

cima
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Poziom CBA – studia licencjackie
SYG.

PRZEDMIOTY SGH

MODUŁ CIMA

11056 Rachunkowość
11058 Statystyka
12119 Matematyka finansowa

BA3 – Fundamentals of Financial Accounting
- student otrzymuje zwolnienie

11046 Makroekonomia I
11047 Makroekonomia II
11050 Mikroekonomia I
11051

BA1 – Fundamentals of Business Economics student otrzymuje zwolnienie

Mikroekonomia II

11054 Podstawy prawa
 A4 – Fundamentals of Ethics, Corporate
B
13827 Etyka w gospodarce i biznesie Governance and Law - student otrzymuje

międzynarodowym
13999 Fundamentals of

zwolnienie

BA2- Fundamentals of Management
Management Accounting –
Accounting
Egzamin wg standardu CIMA Egzamin zewnętrzny CIMA, do zdania
PRZEDMIOT URUCHAMIANY podczas realizowania toku studiów na SGH.
TYLKO W SEMESTRZE
Egzamin komputerowy w języku angielskim,
6
LETNIM
dostępny przez cały rok.

Poziom DMA (FiR) – studia magisterskie
SYG.

PRZEDMIOTY SGH

MODUŁ CIMA

22249 Rachunek kosztów
22053 Rachunkowość zarządcza
22209 Ekonomia menedżerska

P1 – Management Accounting
(Rachunkowość zarządcza) - student
otrzymuje zwolnienie

22246 Prawo finansowe i podatkowe
22074 Zaawansowana rachunkowość

F1– Financial reporting and taxation
(Sprawozdawczość finansowa i podatki)
- student otrzymuje zwolnienie

finansowa
23998 Enterprises Operations -

PRZEDMIOT URUCHAMIANY
TYLKO W SEMESTRZE LETNIM

E1 – Organisational Managment
(Zarządzanie organizacyjne)- student
otrzymuje zwolnienie

Po zrealizowaniu powyższego programu student składa w CIMA egzamin, który ma
postać studium przypadku. Do egzaminu student może przystąpić w sesjach
egzaminacyjnych CIMA, organizowanych 4 razy w roku. Egzamin ma na celu
sprawdzenie wiedzy i umiejętności na poziomie DMA.
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Poziom DMA (Zarządzanie) – studia
magisterskie
SYG.

PRZEDMIOTY SGH

MODUŁ CIMA

22147
22260
12092
12140
22438

Zarządzanie operacyjne
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Marketing międzynarodowy
Zarządzanie w biznesie międzynarodowy
Efektywne zarządzanie IT w
przedsiębiorstwie

E1 – Organisational
Managment (Zarządzanie
organizacyjne)- student
otrzymuje zwolnienie

22281

Rachunkowość zarządcza i rachunek
kosztów
Ekonomia menadżerska

P1 – Management Accounting
(Rachunkowość zarządcza) student otrzymuje
zwolnienie

Financial Operations - PRZEDMIOT
URUCHAMIANY TYLKO W SEMESTRZE
LETNIM

F1– Financial reporting and
taxation (Sprawozdawczość
finansowa i podatki) - student
otrzymuje zwolnienie

22209
23999

Po zrealizowaniu powyższego programu student składa w CIMA egzamin, który8 ma

Poziom ADMA – studia magisterskie
SYG.

PRZEDMIOTY SGH

MODUŁ CIMA

22249 Rachunek kosztów
22053 Rachunkowość zarządcza
22209 Ekonomia menedżerska

P2 – Performance Management
(Zarządzanie wydajnością)
- student otrzymuje zwolnienie
E2 – Enterprise Management
23997 Enterprises Management,
(Zarządzanie przedsiębiorstwem)
sylabus CIMA
Student otrzymuje zwolnienie
23996 Financial Management, sylabus F2 – Financial Management
CIMA,PRZEDMIOT
(Zarządzanie finansowe)
URUCHAMIANY TYLKO W
Egzamin zewnętrzny CIMA, do zdania
SEMETRZE LETNIM
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.
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Kontakt

Koordynator Programu CIMA w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie

dr Magdalena Giedroyć
email: mgiedr@sgh.waw.pl

Ambasador CIMA
Łukasz Gosławski
email: ambasador.sgh@cimauczelnie.pl
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