
 

 

Załącznik nr 5 

 
Wykaz opłat w Programie CIMA na Uczelni obowiązujący  

w roku kalendarzowym 2017/2018  

(ceny mogą podlegać corocznej zmianie) 

 

1. Program CIMA na Uczelni – poziom CIMA Certificate in Business 
Accounting 

Studenci zarejestrowani  

Rejestracja GBP 77i 
 (Należy dokonać opłaty do dnia 1 grudnia 2017 r. po założeniu konta w MyCIMA) 

Roczna subskrypcja  GBP…*  

 
*Studenci w Programie CIMA na Uczelni (poziom CBA) są zwolnieni z opłaty subskrypcji rocznej przez wszystkie 
lata studiów licencjackich w trybie dziennym lub zaocznym chyba, że zapisy porozumienia stanowią inaczej. 
 

 
Opłaty w Programie CIMA na Uczelni  

 
Opłata za zwolnienie z egzaminów ‘objective tests’ CIMA 

 
GBP 64 (za jeden przedmiot CIMA) 

 
Opłata za egzamin zewnętrzny CIMA np. BA2 lub BA4  

 
GBP 64 (za jeden przedmiot CIMA) 

 
 

2. Program CIMA na Uczelni – poziom CIMA Diploma in Management 
Accounting 

Studenci zarejestrowani  

Rejestracja GBP 77i 
(Należy dokonać opłaty do dnia 1 grudnia … po założeniu konta w MyCIMA) 

 

Roczna subskrypcja  GBP 108*  
GBP 108** 

 
*Studenci w Programie CIMA na Uczelni poziom DMA są zwolnieni z opłaty subskrypcji rocznej w roku 
przystąpienia do Programu CIMA tzn. studenci, którzy nie uzyskali wcześniej tytułu Cert BA. 
 
**Studenci w Programie CIMA na Uczelni poziom DMA, którzy kontynuują certyfikację na poziomie operacyjnym  
i mają tytuł Cert BA są zobowiązani do opłaty subskrypcji przez wszystkie lata realizacji Programu CIMA. 
 

 
Opłaty w Programie CIMA na Uczelni 

 
Opłata za zwolnienie z egzaminów ‘objective tests’ CIMA 

 
GBP 82 (za jeden przedmiot CIMA) 

 
Opłata za egzamin zewnętrzny CIMA (studium przypadku) 

Operational level case study Exam 
 

 
GBP 134 

 
 
 



 

 

3. Program CIMA na Uczelni 
 - poziom CIMA Advance Diploma in Management Accounting 

 

Studenci zarejestrowani  

Rejestracja GBP 77 
(Należy dokonać opłaty do dnia 1 grudnia 2017 … po założeniu konta w MyCIMA) 

Roczna subskrypcja   
GBP 108.*** 

 
***Studenci w Programie CIMA na Uczelni poziom Advanced DMA, którzy kontynuują certyfikację na poziomie 
zarządzania i legitymują się tytułem DipMA są zobowiązani do opłaty subskrypcji przez wszystkie lata realizacji 
Programu CIMA. 

 
 

Opłaty w Programie CIMA na Uczelni 
 
Opłata za zwolnienie z egzaminów ‘objective tests’ CIMA 

 
GBP 82 (za jeden przedmiot CIMA) 

 
Opłata za egzamin zewnętrzny (studium przypadku) 

CIMA Managementl case study  
 

 
GBP 134 

 
 
 
 
 

i Jednorazowa, bezzwrotna opłata rejestracyjna do Programu CIMA na Uczelni 

                                                           


