
 

Jak uzyskać zwolnienia w ACCA?  
 

Już teraz skorzystaj z wyjątkowej okazji zdobycia do 9 zwolnień z egzaminów ACCA (The Association 

of Chartered Certified Accountants)! 

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie otrzymała akredytacje studiów I i II stopnia na kierunku 

finanse i rachunkowość przyznane przez ACCA, dzięki czemu zaliczenie w trakcie studiów wybranych 

przedmiotów z oferty dydaktycznej SGH będzie upoważniało do zwolnień z egzaminów ACCA (oferta 

dotyczy absolwentów kończących studia w 2015r. i później). 

Wystarczy, że wybierzesz i zaliczysz następujące przedmioty na kierunku Finanse i Rachunkowość: 

  

NA STUDIACH LICENCJACKICH: finanse i rachunkowość w języku polskim w trybie studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych  

  

         F5: 13236 Podstawy rachunku kosztów + 13271 Zarządzania wynikami-wymiar 

strategiczny i operacyjny 

         F6: 13270 Rozrachunki publiczno-prawne w praktyce polskiej 

         F7: 12056 Rachunkowości finansowa + 13269 Raportowanie finansowe – wymiar 

globalny i zarządczy 

  

NA STUDIACH MAGISTERSKICH: finanse i rachunkowość  w języku polskim w trybie studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych  

  

         F5: 22053 Rachunkowość zarządcza + 22493 Zaawansowana rachunkowość 

zarządcza 

         F6: 23491 Polskie prawo podatkowe 

         F7: 22074 Zaawansowana rachunkowość finansowa + 23492 Sprawozdawczość 

finansowa i rachunkowość grup kapitałowych według  MSSF 

         F8: 23448 Zewnętrzny i wewnętrzny audyt i kontrola 

         F9: 23449 Zarządzanie finansami 

  

Wszyscy absolwenci kierunku Finanse i Rachunkowość SGH uprawnieni są do zwolnień z 

egzaminów F1 do F4 na podstawie dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich i suplementu. 

 

Jeżeli jesteś studentem i właśnie kończysz studia i nie będziesz miał możliwości zrealizowania ww. 

przedmiotów w formie akredytowanej przez ACCA, jesteś uprawiony do zwolnień z zakresu F1-F4. 

Możesz więc dokończyć kwalifikację już w samej organizacji ACCA przystępując do egzaminów od F5 

w górę na postawie dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich na kierunku finanse i 

rachunkowość lub, jeśli nie posiadasz jeszcze dyplomu, na podstawie zaświadczenia z uczelni o 

ukończeniu takich studiów lub studiowaniu na ostatnim roku (w języku angielskim lub z 

tłumaczeniem przysięgłym). 

  

W przypadku dalszych pytań prosimy o bezpośredni kontakt  z Panią:  

Anna Pinchinat-Miernik 

Anna.Pinchinat-Miernik@accaglobal.com  

  

(info z ACCA z dnia 30.09.2014) 

 

 


