
 
 
 

Załącznik nr 1 
 

 
WARUNKI udziału studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w 
programie specjalności międzykierunkowej SGH &CIMA Certificate in 
Business Accounting- rok akademicki 2017/2018 

 
1. Wspólny Program CIMA i Uczelni o nazwie SGH & CIMA Certificate in Business 

Accounting (zwany dalej Programem SGH & CIMA CBA). 

 

2. Program SGH & CIMA CBA skierowany jest do studentów studiów pierwszego 

stopnia, zwłaszcza osób studiujących na kierunku finanse i rachunkowość oraz 

zarządzanie 

 

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

lub w języku angielskim): 

 

 
 

Program CIMA 
 SGH & CIMA Certificate in Business Accounting 

Sygnatura Przedmioty SGH 
Punkty 
ECTS 

Moduł CIMA 

11056 Rachunkowość /Accounting  
 

4 
 

BA3 – Podstawy rachunkowości finansowej 
(Fundamentals of Financial Accounting) - student 
otrzymuje zwolnienie 

12119 
 

11058 
 

 Matematyka finansowa / Mathematics of 
Finance 
Statystyka / Statistics 
 

3 
 
7 
 

 
 
BA1 – Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw 
(Fundamentals of Business Economics) - student 
otrzymuje zwolnienie 11046 Makroekonomia I / Macroeconomics I 6 

11047 Makroekonomia II / Macroeconomics II 4,5 

11050 Mikroekonomia I / Microeconomics I 6 

11051 Mikroekonomia II / Microeconomics II 5 

11054 Podstawy prawa / Basic of Law 4 BA4 – Podstawy etyki, ładu korporacyjnego oraz 
prawa w biznesie (Fundamentals of Ethics, Corporate 
Governance and Law) - student otrzymuje 
zwolnienie 

13211 Etyka w biznesie / Business Ethics 1,5 

13999 Podstawy rachunkowości zarządczej 
(sylabus CIMA) – Egzamin w języku 
angielskim zdawany na SGH według 
standardu CIMA – przedmiot 
uruchamiany tylko w semestrze letnim 

5 BA2- Podstawy rachunkowości zarządczej 
(Fundamentals of Management Accounting) 
Egzamin zewnętrzny CIMA, do zdania w 
centrum egzaminacyjnym Pearson Vue podczas 
realizowania toku studiów na SGH. Egzamin 
komputerowy w języku angielskim, dostępny 
przez cały rok. 



 

 

 
 

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

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

6. Po dopełnieniu rejestracji w CIMA, student SGH w Warszawie uzyskuje status 
studenta CIMA, z którym wiążą się uprawnienia prezentowane na 
stronie: www.cimaglobal.com. 

7. Absolwenci Programu SGH & CIMA CBA – po spełnieniu warunków wymienionych 
poniżej – uzyskują CIMA Certificate in Business Accounting wydawany przez CIMA 
i tytuł zawodowy Cert BA. 
 
Warunkiem ukończenia Programu CIMA w Szkole Głównej Handlowej w 
Warszawie jest: 
                                                                                                                     

 
a. zapoznanie się z Regulaminem Programu CIMA na Uczelni;  
 
b. rejestracja do Programu w trakcie studiów pierwszego stopnia w trybie 

określonym przez Koordynatora Programu CIMA na Uczelni ; 
 
c. zrealizowanie w trakcie studiów licencjackich programu określonego w 

punkcie 3; 
 

d. zdanie standaryzowanego przez CIMA egzaminu w centrum 
egzaminacyjnym Pearson Vue (egzamin w języku angielskim) mając 
status studenta SGH w Warszawie studiów pierwszego stopnia; 

 
e. wniesienie stosownych opłat za przyznane zwolnienia przez CIMA  

i egzamin w centrum Pearson Vue. Wysokość i tryb wnoszenia  
ww. opłat określa załącznik nr 5 

 
8. Student uczestniczący w Programie CIMA posiada takie same prawa i obowiązki 

jak inni studenci Uczelni. 
 

9. 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 Advenced Dipoloma in Management 
Accounting w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 
2017/2018 (patrz załącznik nr 9). 
 

 
 

 

http://www.cimaglobal.com/

