
Twoja droga do sukcesu
Nowe specjalności międzykierunkowe 

SGH & CIMA już dostępne!



SGH i CIMA: 

Siła dwóch dyplomów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, uczelni i studentów, SGH wspólnie z Instytutem CIMA 

– (Chartered Institute of Management Accountants) rozszerza ofertę edukacyjną o nowe specjalności mię-

dzykierunkowe. 

Korzyści dla Ciebie:

• uzyskasz dyplom renomowanej uczelni oraz uznany na całym świecie międzynarodowy certyfi kat In-

stytutu CIMA

• zdobędziesz gruntowną wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne na rynku pracy i cenione 

przez pracodawców

• połączenie studiów w SGH z prestiżowym certyfi katem CIMA znacznie zwiększa Twoją atrakcyjność 

w oczach pracodawcy.

CIMA przekazuje w Twoje ręce najbardziej aktualną wiedzę z dziedziny fi nansów i rachunkowości zarządczej 

oraz uczy umiejętności strategicznego myślenia i tłumaczenia skomplikowanych procesów biznesowych. 

Wyposaża w narzędzia wspierające procesy decyzyjne jak i służące do analizy danych fi nansowych i pozafi -

nansowych.

Dowodzą tego pozytywne opinie menedżerów zatrudnionych w fi rmach o globalnym zasięgu takich jak 

Unilever, Capgemini Consulting czy Nintendo.
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Jak to wygląda?

Warunkiem uzyskania certyfi katu lub dyplomu jest:

Przygotowaliśmy dla Ciebie dwa programy:

• na poziomie studiów licencjackich – zaliczenie określonego zestawu przedmiotów w SGH oraz zdanie 

jednego egzaminu zewnętrznego CIMA w języku angielskim

• na poziomie studiów magisterskich – zaliczenie określonego zestawu przedmiotów w SGH oraz zdanie 

jednego lub dwóch egzaminów CIMA.

SGH & CIMA Diploma in Management Acco-

unting (SGH & CIMA – DMA). Studia kończą się 

uzyskaniem dyplomu magistra SGH i dyplomu 

CIMA Diploma in Management Accounting.

SGH & CIMA Advanced Diploma in Manage-

ment Accounting (SGH & CIMA – ADMA). Stu-

dia kończą się uzyskaniem dyplomu magistra 

SGH i dyplomu CIMA Advanced Diploma in 

Management Accounting.

Jeśli jesteś studentem studiów licencjackich, wybierz specjalność międzykierunkową SGH & CIMA 

Certifi cate in Business Accounting (SGH & CIMA – CBA). Studia kończą się uzyskaniem dyplomu 

licencjata SGH i certyfi katu CIMA Certifi cate in Business Accounting.

Jeśli jesteś studentem studiów magisterskich, masz do wyboru dwie specjalności międzykierun-

kowe:
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Co dalej? 
Dowiedz się, jak można zostać członkiem CIMA 

i zdobyć pełną kwalifi kację.

CIMA jest dla Ciebie!

Pełen program CIMA składa się z 15 egzaminów podzielonych na pięć poziomów zaawansowania:

• certifi cate

• operational

• management

• strategic oraz

• professional competence.

Aby uzyskać status członka stowarzyszenia CIMA, należy zaliczyć wszystkie egzaminy oraz wykazać się 

odpowiednią praktyką zawodową (minimum 3 lata doświadczenia zawodowego).

Posiadając CIMA Advanced Diploma in Management Accounting wystarczy zdać tylko 3 egzaminy na po-

ziomie strategic oraz egzamin T4 Test of Professional Competence in Management Accounting. 

Po zdaniu wszystkich egzaminów CIMA uzyskuje się członkostwo w stowarzyszeniu.  

Każdy student SGH zainteresowany zarządzaniem i fi nansami może rozpocząć studia specjalności między-

kierunkowych SGH & CIMA. CIMA na pewno jest w Twoim zasięgu!
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Na poziomie studiów licencjackich wystarczy zaliczyć wymienione poniżej przedmioty i zdać egzamin CIMA 

C01 – Fundamentals of Management Accounting (Podstawy Rachunkowości Zarządczej):
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11056 Rachunkowość / Accounting 4 C02 – Podstawy Rachunkowości Finansowej 
(Fundamentals of Financial Accounting)

11058 Statystyka / Statistics 7           
C03 – Podstawy Matematyki Biznesowej 
(Fundamentals of Business Mathematics)

12119 Matematyka Finansowa / Mathematics 
of Finance 3

11046 Makroekonomia I / Macroeconomics I 6               

C04 – Podstawy Ekonomiki Przedsiębiorstw 
(Fundamentals of Business Economics)

11047 Makroekonomia II / Macroeconomics II 4,5                                          

11050 Mikroekonomia I / Microeconomics I 6

11051 Mikroekonomia II / Microeconomics II 5

11054 Podstawy Prawa / Basics of Law 4                 C05 – Podstawy Etyki, Ładu Korporacyjnego 
oraz Prawa w Biznesie (Fundamentals 
of Ethics, Corporate Governance and 
Business Law)13211 Etyka w Biznesie / Business Ethics 1,5

13999

Podstawy rachunkowości 
zarządczej (sylabus CIMA) 
– Egzamin w języku angielskim 
zdawany według standardu CIMA

5 C01 – Podstawy Rachunkowości Zarządczej 
(Fundamentals of Management Accounting)

Program Certifi cate in Business Accounting

Sygnatura Nazwa  przedmiotu w SGH
Punkty 

ECTS

Odpowiedniki w programie 

CIMA Certifi cate in Business Accounting

Co należy zrobić? 

To proste!
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22147 Zarządzanie Operacyjne / 
Operations Management 3

E1 – Enterprise Operations                       
(Operacje Przedsiębiorstw)

22260 Zarządzanie Kapitałem Ludzkim / 
Human Capital Management 3           

12092 Marketing Międzynarodowy / 
International Marketing 3

12140
Zarządzanie w Biznesie 
Międzynarodowym / Management 
in International Business

3               

23315
Efektywne Zarządzanie IT 
w Przedsiębiorstwie / Effective IT 
Management and Governance

 3

22281
Rachunkowość Zarządcza i Rachunek 
Kosztów / Management and Costing 
Accounting

3
P1 – Performance Operations 
(Operacje Dotyczące Wydajności/Dokonania 
Operacyjne/Efektywność Operacji) 

22209 Ekonomia Menedżerska / Managerial 
Economics  4,5

23999

Operacje Finansowe (Financial 
Operations, sylabus CIMA) 
– Egzamin w języku angielskim 
zdawany według standardu CIMA

6 F1– Financial Operations                           
(Operacje Finansowe)

Program Diploma in Management Accounting

Sygnatura Nazwa  przedmiotu w SGH
Punkty 

ECTS

Odpowiedniki w programie 

CIMA Diploma in Management Accounting

Na poziomie studiów magisterskich na kierunku zarządzanie wystarczy zaliczyć następujące przedmioty 

i zdać egzamin CIMA F1 - Financial Operations (Operacje Finansowe):
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22249 Rachunek Kosztów / Cost Accounting 3

P1 – Performance Operations                     
(Operacje Dotyczące Wydajności)22053 Rachunkowość Zarządcza / 

Management Accounting 3           

22209 Ekonomia Menedżerska /  
Managerial Economics          4,5

22246 Prawo Finansowe i Podatkowe / 
Financial and Tax Law 3           

F1– Financial Operations                           
(Operacje Finansowe)

22074
Zaawansowana Rachunkowość 
Finansowa / Advanced Financial 
Accounting

4,5

23998

Operacje Przedsiębiorstw 
(Enterprises Operations, sylabus 
CIMA) – Egzamin w języku 
angielskim zdawany według 
standardu CIMA

6 E1 – Enterprise Operations                          
(Operacje Przedsiębiorstw)

Program Diploma in Management Accounting 

Sygnatura Nazwa  przedmiotu w SGH
Punkty 

ECTS

Odpowiedniki w programie 

CIMA Diploma in Management Accounting

Np. na kierunku fi nanse i rachunkowość wystarczy zaliczyć następujące przedmioty i zdać egzamin CIMA 

E1 – Enterprise Operations (Operacje Przedsiębiorstw):
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22249 Rachunek Kosztów / 
Cost Accounting 3

P2 – Performance Management                     
(Zarządzanie Wydajnością)22053 Rachunkowość Zarządcza / 

Management Accounting 3           

22209 Ekonomia Menedżerska /  
Managerial Economics          4,5

23997

Zarządzanie Przedsiębiorstwem 
(Enterprises Management, sylabus 
CIMA) – Egzamin w języku 
angielskim zdawany według 
standardu CIMA 

6 E2– Enterprise Management                           
(Zarządzanie Przedsiębiorstwem)

23996

Zarządzanie Finansowe  (Financial 
Management, sylabus CIMA) 
– Egzamin w języku angielskim 
zdawany według standardu CIMA

6 F2 – Financial Management                          
(Zarządzanie Finansowe)             

Program Advanced Diploma in Management Accounting 

Sygnatura Nazwa  przedmiotu w SGH
Punkty 

ECTS

Odpowiedniki w programie CIMA Advanced 

Diploma in Management Accounting

Jeśli jesteś studentem kierunku fi nanse i rachunkowość na studiach magisterskich, masz możliwość przy-

stąpienia do specjalności międzykierunkowej SGH & CIMA Advanced Diploma in Management Accounting, 

która kończy się uzyskaniem dyplomu magistra SGH i dyplomu CIMA Advanced Diploma in Management 

Accounting. 

Jak to zrobić? Najpierw należy zdobyć dyplom CIMA Diploma In Management Accounting, a następnie za-

liczyć przedmioty z poniższej tabeli i zdać dodatkowo dwa egzaminy CIMA: E2 – Enterprise Management 

(Zarządzanie Przedsiębiorstwem) i F2 – Financial Management (Zarządzanie Finansowe).        



SGH & CIMA

8

SGH i CIMA – więcej szans, 
więcej możliwości

O CIMA

Instytut CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) powstał w 1919 roku w Londynie i jest 

największą profesjonalną organizacją zrzeszającą ekspertów z dziedziny rachunkowości zarządczej. Aktu-

alnie liczy 195 000 członków i studentów w 176 krajach świata, pracujących w samym sercu globalnego 

biznesu.

CIMA przeprowadza egzaminy i wydaje honorowane na całym świecie międzynarodowe certyfi katy. Wspól-

nie z amerykańskim Instytutem AICPA, CIMA utworzyła również globalny tytuł CGMA - Chartered Global 

Management Accountant.

Instytut prężnie się rozwija, nieustannie współpracuje z pracodawcami z każdego zakątka świata, wydaje 

też branżowe publikacje i specjalistyczne raporty z zakresu zarządzania i fi nansów. Obecnie CIMA posiada 

ponad 243 centra egzaminacyjne na całym świecie.

Rachunkowość zarządcza to ważny element zarządzania przedsiębiorstwem, dostarcza danych i informa-

cji niezbędnych do podejmowania bieżących i strategicznych decyzji w fi rmie np. dotyczących opłacalności 

prowadzonej działalności czy efektywności inwestycji. W przeciwieństwie do rachunkowości fi nansowej, 

rachunkowość zarządcza koncentruje się głównie na informacjach wybiegających w przyszłość, które mają 

pomóc w planowaniu. 

O SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to najstarsza i najbardziej prestiżowa uczelnia ekonomiczna w Pol-

sce – jej historia sięga 1906 roku. SGH oferuje kształcenie dostosowane do wymagań rynku pracy – studia 

pod okiem najlepszych naukowców i specjalistów wszystkich dziedzin powiązanych z ekonomią, w między-

narodowym otoczeniu, z dużą dawką praktyki dzięki współpracy z fi rmami i instytucjami publicznymi.

Uczelnia zdobyła renomę także za granicą; jako jedyna w Polsce należy do stowarzyszenia CEMS – Global 

Alliance in Management Education. Każdego roku SGH przyciąga na studia setki studentów z ponad 40 kra-

jów, dzięki czemu tworzy ciekawą, wielokulturową społeczność. 



Magdalena Ciechomska-Barczak

Dyrektor ds. fi nansów i księgowości, Pekao Faktoring Sp. z o. o.

„Dzięki wiedzy zdobytej podczas studiów CIMA lepiej rozumiem złożoność procesów 

biznesowych i współzależności pomiędzy poszczególnymi obszarami zarządzania 

przedsiębiorstwem. Ta wiedza pozwala mi na udzielanie lepszych rad w kwestiach 

fi nansowych”.

Aleksander Solski ACMA, CGMA

Customer Finance Director, Unilever 

„Kwalifi kacje CIMA spełniają wymagania międzynarodowych organizacji w dziedzi-

nie fi nansów. Umiejętności i techniki w zakresie rachunkowości zarządczej nabyte 

podczas kursu CIMA bardzo mi się przydają w codziennej pracy – wykorzystuję je 

do kalkulacji zyskowności produktów, działań promocyjnych i relacji z klientami. 

Zachęcamy wszystkich młodych pracowników działu fi nansowego naszej fi rmy do 

uzyskania dyplomu CIMA”.
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Clive Hart ACMA, CGMA

Kontroler fi nansowy, Capgemini Consulting

„Studia CIMA zapewniają wiedzę i doświadczenie konieczne do podejmowania uza-

sadnionych decyzji i wspierania działalności biznesowej na każdym poziomie. Mene-

dżerowie wysokiego szczebla znają markę CIMA i są świadomi pozytywnych warto-

ści promowanych przez Instytut – uczciwości i prawości w biznesie. Osoba z tytułem 

ACMA może liczyć na dużą dozę szacunku ze strony współpracowników”.

Tom Pearce ACMA, CGMA

Dyrektor fi nansowy, Nintendo UK

„Dyplom CIMA otwiera wiele drzwi. Uzyskanie dyplomu dało mojej karierze zastrzyk 

energii i było dla mnie przełomowym osiągnięciem. Studia CIMA dają o wiele więk-

szą wiedzę w dziedzinie analizy opisowej, strategii i wewnętrznych mechanizmów 

działania biznesu niż konkurencyjne kierunki. Nawet nie będąc członkiem CIMA da 

się zauważyć globalne uznanie dla Instytutu i fakt najlepszego przystosowania stu-

diów do środowiska biznesowego”.
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SGH

Al. Niepodległości 162

02-554 Warszawa

Tel: +48 22 564 86 48

E-mail: admission@sgh.waw.pl

CIMA Polska 

Oddział CIMA w Polsce 

Warszawskie Centrum Finansowe 

ul. Emilii Plater 53 

XI piętro, biuro nr 1111 

Tel: +48 22 528 66 52 

E-mail: poland@cimaglobal.com

Aby dowiedzieć się więcej 
skontaktuj się z:

www.sgh.waw.pl/CIMA 

www.cimaglobal.com/poland


