
 

  

  Zasady oraz rekomendowana sekwencja 

realizacji przedmiotów akredytowanych  

przez ACCA  

  
Aktualizacja: 17 czerwca 2019 r.  

  

  

  

  

  

Szanowni Państwo Studenci  

kierunku finanse i rachunkowość,  

  

• Przedstawiam Państwu zasady realizowania przedmiotów objętych akredytacją ACCA oraz 
programowo i merytorycznie wskazaną – rekomendowaną sekwencję ich wyboru w okresie 

studiów.   

• Przedmioty z rozszerzeniem nazwy o człon „ACCA-P” oferowane są wyłącznie we 
wskazanych semestrach i mogą być prowadzone zespołowo przez wykładowców Instytutu 

Rachunkowości. Pieczę merytoryczną nad programem przedmiotu i jego realizacją sprawuje 
pracownik określony poniżej jako wykładowca wiodący (numeryczny kod identyfikujący 

wykładowcę podany jest w niniejszym dokumencie dalej, w tabeli z rekomendowaną 
sekwencją wyborów przedmiotów).  

• Proszę zwrócić uwagę na to, że przedmiot z rozszerzeniem nazwy o człon „ACCA-P” może 
wymagać uprzedniego zrealizowania prerekwizytu wskazanego w rekomendacji, ale w 
standardzie egzaminacyjnym ACCA. Dotyczy to bloków F5 i F7 (na obu poziomach studiów). 
Co to oznacza? To oznacza, że:  

➢ przedmiot z rozszerzeniem nazwy o człon „ACCA-P” powinny wybrać jedynie osoby, 
które mają już zaliczony przedmiot prerekwizytowy (jest to podyktowane 
względami programowymi, które muszą być tu spełnione);   

➢ na początku semestru wykładowca będzie więc weryfikował w Dziekanacie 

spełnienie przez studenta powyższego wymagania; osoby niespełniające tego 
wstępnego kryterium będą z list wykładowych systemowo usuwane. Sprawa jest 
więc „zero-jedynkowa”.   

• Cały blok F5 i F7 (odpowiednio na LIC lub MGR) będzie uznany przez ACCA za zrealizowany 
zgodnie z warunkami akredytacji tylko w przypadku zaliczenia prerekwizytu w trybie 
egzaminowania wiedzy, ustalonym zgodnie z warunkami akredytacji, czyli zdania egzaminu 
w standardzie ACCA. Co ważne, standard egzaminowania w standardzie ACCA realizowany 

będzie dla tego prerekwizytu WYŁĄCZNIE w pierwszym terminie sesji egzaminacyjnej. 
Termin II egzaminu realizowany będzie TYLKO w standardzie SGH. Proszę o tym pamiętać 



 

  

planując swoje wybory i działania. Jeśli – zgodnie z regulaminem w wyjątkowych sytuacjach 
– student uzyska zgodę dziekana, egzamin dla prerekwizytu w tzw. przedłużeniu sesji 
realizowany będzie TYLKO w standardzie SGH.   

• Powyższe w żadnym razie nie oznacza, że egzamin w standardzie ACCA jest trudniejszy lub 
łatwiejszy od egzaminu zdawanego w standardzie SGH. Może być inny, ale sprawdza tę 
samą wiedzę, co egzamin w standardzie SGH. Jednakże, ponieważ – zgodnie z ustaleniami 
akredytacyjnymi – musi być odpowiednio dokumentowany, ma swój rygor czasowy i inne 
formalne wymagania, które określają wykładowcy SGH, którzy zostali akredytowani przez 
ACCA do realizowania programu. O wszystkich szczegółach technicznych i innych z tym 
związanych informować będą Państwa wykładowcy wiodący.   

• Wszystkie osoby, które zaliczą prerekwizyt w pierwszym terminie sesji otrzymają od 
wykładowcy wiodącego stosowne poświadczenie tego faktu. Odbiór poświadczenia leży w 
gestii Studenta. Proszę jednak pamiętać, że:  

➢ Poświadczenie faktu zaliczenia prerekwizytu w standardzie ACCA jest ważnym 
dokumentem. Ubiegając się w ACCA o zwolnienie z danego bloku, przedstawicie je 
Państwo w ACCA, razem z suplementem do dyplomu. Na tej podstawie nastąpi 

weryfikacja wypełnienia warunków akredytacji.   

➢ W interesie osób zainteresowanych realizacją całego bloku jest więc odbiór 

powyższego poświadczenia, w trybie wskazanym lub uzgodnionym z wykładowcą 

wiodącym. Nie przewiduje się wydawania poświadczeń w indywidualnym trybie.    

➢ Poświadczeń nieodebranych w terminie nie będzie się archiwizować. Ulegną 

protokolarnemu zniszczeniu.   

➢ Duplikaty poświadczeń nie będą wydawane.  

• Powyższe dotyczy wszystkich osób zainteresowanych realizacją prerekwizytu, niezależnie 
od tego, czy zamierzają później realizować przedmiot z rozszerzeniem nazwy o człon „ACCA-
P”, czy też nie.   

• Takie osoby, które zaliczyły prerekwizyt, ale w standardzie SGH, oczywiście mają możliwość 
późniejszego wyboru przedmiotu z rozszerzeniem nazwy o człon „ACCA-P”. Proszę jednak 
pamiętać o tym, że zaliczenie przedmiotu z rozszerzeniem nazwy o człon „ACCA-P” w obu 

terminach następować będzie wyłącznie w standardzie ACCA. Osoby, które nie uzyskają 
zaliczenia tego przedmiotu, a z jakichś powodów będą mieć przedłużoną sesję 
egzaminacyjną – przedmiot zaliczają także w standardzie ACCA. Ponadto proszę zauważyć, 
że zaliczenie przedmiotu z rozszerzeniem nazwy o człon „ACCA-P” pozwoli Państwu 

uzyskać zwolnienie w ACCA tylko i wyłącznie wówczas, gdy będziecie dysponować 
poświadczeniem o zaliczeniu prerekwizytu w standardzie ACCA, o którym mowa powyżej.   

• Wprawdzie w Państwa gestii leży decyzja wyboru roku studiów i semestru, w czasie którego 
pragniecie dany przedmiot realizować, o ile jest on na ten semestr przewidziany w ofercie 
programowej, ale pamiętajcie Państwo, że:  

➢ w blokach, w których występują dwa przedmioty, ze względu na treści programowe 
drugiego przedmiotu, przedmiot pierwszy musi być zaliczony uprzednio, przed 
rozpoczęciem zajęć z przedmiotu drugiego;  



 

  

➢ rekomendowana  sekwencja  podpowiada  Państwu  planowanie 

 wyborów semestralnych, które jest dla Państwa efektywne i zasadne 

merytorycznie.   

• Zachęcam do śledzenia komunikatów zamieszczanych na stronie 

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/struktura/KR/oferta/Strony/Oferta_ACCA.aspx.   

• Życzę Państwu powodzenia. Ewentualnie pomocą i sugestiami merytorycznymi służę 

Państwu w godzinach konsultacji.  

• W sprawach związanych z możliwością korzystania z akredytowanych bloków, bardzo 
proszę, abyście Państwo zwracali się do dr Małgorzaty Mierzejewskiej (Instytut 

Rachunkowości), która wraz z początkiem roku akademickiego 2017/2018 kwestie 
koordynowania ode mnie przejmuje.  

                 
          DYREKTOR  
   Instytut Rachunkowości   
  
                                                      prof. 

dr hab. Anna Karmańska  
               

  
Do wiadomości:  
Dziekan SL  
Dziekan SM  

  
Załączniki:  

1. Informacja  dla studentów studiów pierwszego stopnia  

2. Informacja  dla studentów studiów drugiego stopnia  
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 Aktualizacja: 17 czerwca 2019 r.  
  

  

  

PIERWSZY STOPIEŃ STUDIÓW  
  

Od roku akademickiego 2019/2020  

  

Blok ACCA  

II rok  III rok  

s. Z  s. L  s. Z  s. L  

  

  

F7  

FINANCIAL  

REPORTING  

  

  
120560-0295 
Rachunkowość 
finansowa*   
    

  

  
Wykładowca wiodący:   

dr Katarzyna Klimczak    

  
132690--0295  
Raportowanie finansowe 
- wymiar globalny i 
zarządczy (case studies)  
(ACCA-P)**  
    
Wykładowca wiodący:   

dr Katarzyna Klimczak  

    

  

  

F6   

TAXATION  

  
132700-0368  
Rozrachunki 
publicznoprawne w 
praktyce polskiej 
(ACCA-P)    
  
Wykładowca wiodący:    
dr Małgorzata 

Mierzejewska   

    
132700-0368 
Rozrachunki 
publiczno-prawne w 
praktyce polskiej  
 (ACCA-P)    
  
Wykładowca wiodący:    
dr Małgorzata 

Mierzejewska  

  

  

  

F5   

PERFORMANCE  

MANAGEMENT  

    132360-0441 
Podstawy rachunku 
kosztów*  
   

  

  

  
Wykładowca wiodący:   

dr Małgorzata Paszula   

132710-1206  
Zarządzanie wynikami 
wymiar strategiczny i 
operacyjny (case 
studies) (ACCA-P)**      
  
Wykładowca wiodący:   

dr Magdalena Giedroyć  

*Przedmiot: (a) realizowany jest przez Zespół Instytutu Rachunkowości koordynowany przez Wykładowcę 

wiodącego, (b) kończy się egzaminem składanym według standardu ACCA. Jest koniecznym prerekwizytem dla 

przedmiotu oznaczonego ACCA-P**.  
**Przedmiot wymagający zrealizowania prerekwizytu, tj. przedmiotu oznaczonego *.   
   

  
   

 

 

 



 

  

Aktualizacja: 17 czerwca 2019 r.  

DRUGI STOPIEŃ STUDIÓW  
  

Od roku akademickiego 2019/2020  

  

Blok ACCA  

 I rok  II rok  

s. Z  s. L  s. Z  s. L  

  

  

F7  

FINANCIAL  

REPORTING  

  

220740- 0060 
Zaawansowana 
rachunkowość  
finansowa*  
  

  

  
Wykładowca wiodący:    
dr Katarzyna Bareja  

 234920- 0060 
Sprawozdawczość 
finansowa i 
rachunkowość grup 
kapitałowych według  
MSSF (ACCA-P)**  
  
Wykładowca wiodący:   

dr Katarzyna Bareja    

  

   

  

  

  

F6   

TAXATION  

233400-0368 
Polskie prawo  
podatkowe (ACCA-P)  
  
Wykładowca wiodący:    
dr Małgorzata 

Mierzejewska   

  233400-0368 
Polskie prawo  
podatkowe (ACCA-P)  
  
Wykładowca wiodący:    
dr Małgorzata 

Mierzejewska  

  

  

  

F5   

PERFORMANCE  

MANAGEMENT  

    220530-0441 
Rachunkowość  
zarządcza*  
  

  

  
Wykładowca wiodący:   

dr Małgorzata Paszula   

234930-0441 
Zaawansowana 
rachunkowość 
zarządcza (ACCA-P)**  
  
Wykładowca wiodący:   

dr Małgorzata Paszula  

  

F8   

AUDIT   

AND ASSURANCE  

      234480-0187 
Zewnętrzny i 
wewnętrzny audyt i  
kontrola  (ACCA-
P)    
  
Wykładowca  wiodący:    
dr hab. Ewa Hellich, 

prof. SGH  

  

F9   

FINANCIAL  

MANAGEMENT  

  234490-0291  
Zarządzanie finansami  
(ACCA-P)  
  
Wykładowca:    
dr hab. Zbigniew Krysiak, 

prof. SGH  

  234490-0291 
Zarządzanie 
finansami (ACCA-P)  
  
Wykładowca:   dr 

hab. Zbigniew 

Krysiak, prof. 

SGH  
*Przedmiot: (a) realizowany jest przez Zespół Instytutu Rachunkowości koordynowany przez Wykładowcę 

wiodącego, (b) kończy się egzaminem składanym według standardu ACCA. Jest koniecznym prerekwizytem dla 

przedmiotu oznaczonego ACCA-P**.  
**Przedmiot wymagający zrealizowania prerekwizytu, tj. przedmiotu oznaczonego *.  


