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Co to jest Program CIMA na Uczelni?

• Program CIMA obejmuje następujące poziomy w międzynarodowej certyfikacji

CIMA oraz umożliwia w trakcie studiów na Uczelni uzyskanie profesjonalnego tytułu

zawodowego:

• poziom certyfikatu: Certificate in Business Accounting 

(tytuł zawodowy: Cert BA)

• poziom operacyjny: Diploma in Management Accounting 

• (tytuł zawody CIMA: Dip MA)

• poziom zarządzania: Advanced Diploma in Mangement Accounting

(tytuł zawodowy: CIMA Adv Dip MA)

• Sylabus CIMA jest weryfikowany i tworzony zgodnie z potrzebami pracodawców 

akredytowanych przez CIMA na całym świecie



Korzyści dla studenta w Programie CIMA na Uczelni

• bezpłatne podręczniki w wersji online lub papierowej z kodem do zasobów

dydaktycznych online (wyłącznie dla studentów Uczelni Państwowych), dostępne

dla studentów, którzy potwierdzą rejestrację na egzamin zewnętrzny w Centrum

Pearson Vue;

• bezpłatny dostęp do webinariów/szkoleń/warsztatów przygotowujących do 

egzaminu zewnętrznego OCS tzw. Exam Success meeting;

• student w Programie CIMA jest zapraszany na Galę Awards Night & Christmas

Party; letnie spotkanie Summer Special, jak również spotkania biznesowe typu 

MoneyTalks z udziałem CEO i CFO globalnych firm na świecie;

• student w Programie CIMA otrzymuje bezpośrednio wsparcie udzielone przez 

Koordynatora Programu CIMA na Uczelni oraz Ambasadora CIMA na Uczelni; 



Obowiązki studenta w Programie CIMA na Uczelni

• realizacji przedmiotów na Uczelni kwalifikujących do (określonych w porozumieniu) 

zwolnień z egzaminów CIMA;

• do uczestnictwa w obowiązkowym Induction/Welcome Meeting (obecność potwierdzona

podpisem uczestnika), mającym na celu przywitanie nowych studentów w Programie

CIMA oraz zapoznanie uczestników z zasadami działania Programu CIMA;

• do wypełniania ankiet oceny, ankiet opinii, ankiet ewaluacyjnych na potrzeby realizacji

Programu CIMA;

• poszerzania wiedzy dzięki zasobom online, podręcznikom CIMA, webinariom CIMA, 

dodatkowym szkoleniom, warsztatom z ekspertami CIMA itp.;



Obowiązki studenta w Programie CIMA

• informowania pisemnie Koordynatora Programu CIMA o każdej wyjątkowej sytuacji 

uniemożliwiającej realizację Programu CIMA;

• poinformowania pisemnie Uczelnię i CIMA o rezygnacji z Programu CIMA;

• wnoszenia opłat wynikających z udziału w Programie CIMA;

• nierozpowszechniania materiałów dydaktycznych uzyskanych w CIMA;

• aktywnym uczestnictwie w Exam Technique Sessions (szkolenia z CIMA Tutor

organizowane dodatkowo przez CIMA przygotowujące do egzaminów

zewnętrznych w Centrach Pearson Vue).



Opłaty w Programie CIMA 2019

BA1

70 GBP

BA2

70 GBP

BA3

70 GBP

F1

90 GBP

P1

90 GBP

E1

90 GBP

F2

100 GBP

P2

100 GBP

P3

100 GBP

BA4

70 GBP

Operational Case Study

145 GBP

Management Case Study

155 GBP



Subksrypcja w Programie CIMA

• Subskrypcja roczna to opłata obowiązkowa w certyfikacji CIMA.

• Subskrypcja w roku kalendarzowym 2019 wynosi 115 GBP.

Jeśli student nie ureguluje opłaty subskrypcji, zostaje skreślony z listy studentów

CIMA. Ponadto student nie ma możliwości udziału w kolejnym poziomie certyfikacji

CIMA, przynależności do społeczności CIMA, nie ma dostępu do zasobów online

CIMA i raportów branżowych firm akredytowanych przez CIMA, nie może także

posługiwać się tytułem: Cert BA, Dip MA lub Adv Dip MA.



Podręczniki w Programie CIMA 

Bezpłatne podręczniki w wersji online, dostępne wyłącznie dla studentów w Programie 

CIMA na Uczelni, którzy potwierdzą rejestrację na egzamin zewnętrzny w Centrum 

Pearson Vue i wypełnią formularz Wnioskuj o książkę.

Wniosek dostępny na stronie: https://www.cimaglobal.com/Our-locations/Poland/CIMA-

na-uczelniach/Wnioskuj-o-ksiazke/

UWAGA: 

dostęp do e-książki aktywny przez 1 rok kalendarzowy

https://www.cimaglobal.com/Our-locations/Poland/CIMA-na-uczelniach/Wnioskuj-o-ksiazke/


Podręczniki w Programie CIMA

Student w Programie CIMA na Uczelni: poziom CBA, DMA, CBApod powinien wiedzieć, że:

• W każdy ostatni piątek miesiąca CIMA zweryfikuje listę studentów, którzy wypełnili 

formularz: Wnioskuj o książkę w Programie CIMA na Uczelni

• Na Uczelni zostanie sprawdzony status studenta 

• CIMA zweryfikuje informację dotyczącą zapisania się przez studenta na egzamin 

zewnętrzny w Centrum Pearson Vue 

• CIMA zweryfikuje informacje dotyczące braku zaległości w opłatach

• CIMA przekaże kod dostępu do e-książki lub poinformuje o braku możliwości otrzymania 

e-książki



Egzaminy w CPV - Program CIMA na Uczelni

• Student w Programie CIMA poziom Certificate in Bussines Accounting może

podejść do egzaminu zewnętrznego CIMA w dowolnym momencie po

zakwalifikowaniu się do Programu CIMA, nie mając jeszcze zrealizowanych

pozostałych przedmiotów uczelnianych. Wynika to z tego, iż CIMA nie wymaga

konkretnej kolejności zdawania egzaminów BA1, BA2, BA3, BA4.

• Student w Programie CIMA poziom Diploma in Management Accounting, aby móc

zapisać się na egzamin Operational Case Study (studium przypadku), musi

najpierw uzyskać zwolnienia ze wszystkich modułów P1, F1, E1, czyli tym

samym zdać wcześniej wymagane w Programie CIMA egzaminy na Uczelni.

Wymóg ten muszą spełnić wszyscy studenci CIMA na świecie.



Zwolnienia z egzaminów CIMA - Program CIMA na Uczelni

• Wykładowcy na Uczelni na koniec każdego semestru wystawiają ocenę w ramach 

zaliczenia przedmiotu kwalifikującego do zwolnień z egzaminów CIMA;

• Każdy student na poziomie CBA, DMA, CBApod (niezależnie od terminu 

zdawanego egzaminu w CPV) powinien zawnioskować o przyznanie zwolnień 

z egzaminów CIMA poprzez Formularz Zwolnień CIMA dostępny na stronie: 

https://www.cimaglobal.com/Our-locations/Poland/CIMA-na-uczelniach/Wnioskuj-o-

zwolnienia/;

• Następnie na Uczelni sprawdzana jest zgodność zrealizowanych przedmiotów 

przez studenta w Programie CIMA z wymaganiami CIMA; 

https://www.cimaglobal.com/Our-locations/Poland/CIMA-na-uczelniach/Wnioskuj-o-zwolnienia/


Zwolnienia z egzaminów CIMA - Program CIMA na Uczelni
• Koordynator Programu CIMA przesyła oficjalne pismo z Uczelni z listą studentów, 

którzy kwalifikują się do przyznania zwolnień z egzaminów CIMA, 

(nie dla pojedynczego studenta) ;

• CIMA weryfikuje informacje widniejące na piśmie z Uczelni (w szczególności CIMA ID 

studenta, poziom certyfikacji i przysługujące na danej Uczelni zwolnienia);

• Studenci w Programie CIMA otrzymują wiadomość mailową ze wszystkimi potrzebnymi 

informacjami do wniesienia opłat za zwolnienia z egzaminów;

• Informacja o przyznanych zwolnieniach i opłatach pojawia się także na koncie studenta 

MyCIMA;

• Mając widoczne odpowiednie zwolnienia na koncie MyCIMA, student może dokonać 

opłat i zapisać się na egzamin zewnętrzny w jednym z centrów egzaminacyjnych 

Pearson Vue w całej Polsce.



Kontakt 

• Kontakt w Szkole Głównej Handlowej:

1. Koordynator merytoryczny Programu CIMA: dr Magdalena Giedroyć: mgiedr@sgh.waw.pl

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

• Kontakt w CIMA:

1. Problem techniczny (MyCIMA), płatności, zapisy na egzamin CPV:

- pisemnie na adres: cima.contact@cimaglobal.com 

- telefonicznie: +44 2088492251, +44 2086020861

2. Pytania dotyczące Programu CIMA na konkretnej Uczelni: university.poland@aicpa-cima.com



Thank you



Łukasz Gosławski



CIMA Polska

https://www.cimaglobal.com/Our-locations/Poland/



Brand name and presentation title



https://www.cimaglobal.com/Studying/study-and-resources/

Brand name and presentation title



https://www.cimaglobal.com/Studying/study-and-

resources/Professional-level-resources/Case-

Studies/November-2018-case-study-resources/

Brand name and presentation title



Thank you
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Poziom CBA – studia licencjackie

22

SYG. PRZEDMIOTY SGH MODUŁ CIMA

11056
11058
12119

Rachunkowość
Statystyka
Matematyka finansowa

BA3 – Fundamentals of Financial Accounting 
- student otrzymuje zwolnienie

11046
11047
11050
11051

Makroekonomia I 
Makroekonomia II 
Mikroekonomia I 
Mikroekonomia II 

BA1 – Fundamentals of Business Economics -
student otrzymuje zwolnienie

11054
13211

Podstawy prawa
Etyka w biznesie

BA4 – Fundamentals of Ethics, Corporate 
Governance and Law - student otrzymuje
zwolnienie

13999 Fundamentals of 
Management Accounting  –
Egzamin wg standardu CIMA  
PRZEDMIOT URUCHAMIANY 
TYLKO W SEMESTRZE 
LETNIM

BA2- Fundamentals of Management 
Accounting
Egzamin zewnętrzny CIMA, do zdania 
podczas realizowania toku studiów na SGH. 
Egzamin komputerowy w języku angielskim, 
dostępny przez cały rok.



Poziom DMA – studia magisterskie

23

SYG. PRZEDMIOTY SGH MODUŁ CIMA

22249
22053
22209

Rachunek kosztów 
Rachunkowość zarządcza 
Ekonomia menedżerska 

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

22246
22074

Prawo finansowe i podatkowe
Zaawansowana rachunkowość
finansowa

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

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.



Terminy przyznawanych zwolnień

24

Po wypełnieniu przez studenta Formularz Zwolnień CIMA 

dostępnego na stronie: https://www.cimaglobal.com/Our-

locations/Poland/CIMA-na-uczelniach/Wnioskuj-o-zwolnienia/;

Koordynator wysyła pismo do CIMA:

3 razy do roku

• Po drugim (poprawkowym) terminie sesji zimowej

• Po pierwszym terminie sesji letniej

• Po drugim (poprawkowym) terminie sesji letniej

https://www.cimaglobal.com/Our-locations/Poland/CIMA-na-uczelniach/Wnioskuj-o-zwolnienia/


Rezygnacja z Programu SGH & 
CIMA

25

• Wymagane złożenie podania w którym student podaje powody 

rezygnacji z Programu - wzór pisma na stronie „Instytutu 

Rachunkowości”: 

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

ma/Strony/regulamin_cima.aspx )

• Podanie należy dostarczyć koordynatorowi, który je podpsuje

• Podpisane podanie należy dostarczyć do CIMA

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


Nieukończenie Programu 
SGH&CIMA

26

Student, który nie ukończył Programu:

• nie otrzymuje żadnego dokumentu poświadczającego udział w

Programie SGH&CIMA

• nie może wziąć udziału w rekrutacji na kolejny poziom w

Programie SGH&CIMA



Informacje o Programie SGH&CIMA

27

Na Stronie „Instytutu Rachunkowości” w zakładce 

„Koordynator Programu CIMA”

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

cima

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


Dziękuję za uwagę

Warszawa 2019   
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