Witamy we wspólnym programie UEK &CIMA.
Instrukcje dotyczące rejestracji i opłat dla uczestników programu UEK & CIMA
CBA w roku akademickim 2016/2017.

Drodzy studenci UEK,
Jest nam niezmiernie miło powitać Was w specjalnym programie UEK---CIMA.
Specjalnie na potrzeby tego programu, został wypracowany niestandardowy system udzielania
zwolnień z egzaminów oraz regulowania płatności za egzaminy i przydzielone Wam zwolnienia.
Mamy nadzieję, że poniższa instrukcja pozwoli Wam na szybkie przejście przez proces rejestracji,
a tym samym wyjaśni wszelkie aspekty związane z przystąpieniem do programu.

Krok 1


Przed rejestracją zapoznaj się z regulaminem programu,



Zarejestruj się do programu na stronie www.cimauczelnie.pl. Koniec rejestracji upływa z dniem
31.10.2016,



Poczekaj na potwierdzenie rejestracji ze strony CIMA oraz nadanie indywidualnego numeru
ID CIMA (CIMA contact number), który otrzymasz drogą mailową.

Krok 2


Po uzyskaniu numeru ID CIMA (CIMA contact number), aktywuj swoje konto MYCIMA online
(wypełniając swoje dane, podaj dokładnie te same dane jak podczas rejestracji do wirtualnego
dziekanatu. Zmiana informacji, może spowodować błąd na stronie),



Ważne jest, abyś nie rejestrował/a się ponownie jako student CIMA, gdyż widniejesz już w
systemie!



Po uzyskaniu hasła, skopiuj je (po rejestracji na swoje konto, będziesz mógł/mogła zmienić
swoje hasło)



Wejdź na swoje konto MYCIMA używając swojego indywidualnego numeru ID i hasła.
(Zaprezentowano na zdjęciu na kolejnej stronie)
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Krok 3
Wnieś opłatę rejestracyjną w wysokości 77 GBP1 (opłata za rejestrację jest jednorazowa i bezzwrotna)
do 15.12.2016. Opłatę można wnieść za pomocą karty kredytowej lub debetowej (z możliwością
płatności online) lub przez system PayPal na indywidualnym koncie MYCIMA.
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CIMA zastrzega sobie, iż niektóre stawki oraz daty zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie wraz z nowym

rokiem kalendarzowym. Ewentualne zmiany będą widoczne na ogólnej stronie CIMA: www.cimaglobal.com.
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Krok 4


Zarejestruj się na egzamin zewnętrzny CIMA (BA2)



Do egzaminu należy podejść w okresie od 01.04.2017 do30.09.2017.



Od 01.04.2017 do 30.09.2017 wnieść online opłatę za zwolnienia z modułów BA1, BA3, BA4.
Opłaty należy dokonać na konto w zakładce Settle my account. Należność za zwolnienia z
egzaminów nie będzie widoczna na koncie z uwagi na fakt, iż będą one przyznane na koniec
roku akademickiego, po zdaniu wymaganych przedmiotów. W tym wypadku należy podać
sumę za 4 zwolnienia i potwierdzić przyciskiem Pay now. 
Do koordynatora programu (do 10.07.2017 lub do 30.09.2017)2 należy dostarczyć
potwierdzenie zdania egzaminu oraz potwierdzenie wydane przez dziekanat, informujące o
zaliczeniu pakietu przedmiotów uprawniających do zwolnień w ramach programu.
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Przygotuj się do egzaminu! Wykorzystaj nasze darmowe pomoce naukowe.

Zostały podane 2 terminy – jeden dla osób, które wcześniej dopełnią formalności, drugi (ostateczny) dla wszystkich

chcących otrzymać certyfikaty.
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Co dalej?
 Przystąp do kolejnego poziomu programu UEK & CIMA-- DMA i zdobądź Diploma in
Management Accounting


Sprawdź jak zmieniło się życie zawodowe naszych studentów i członków po i w trakcie
studiowania CIMA – zapoznaj się z ich drogą do sukcesu.



Szukasz pracy? Jako student CIMA masz większe szanse w Polsce i na świecie! Wszystkie
oferty pracy znajdziesz na CIMA MY Jobs



Stań się częścią społeczności CIMA – bierz udział w naszych licznych spotkaniach formalnych
prowadzonych przez naszych specjalistów, dzięki którym będziesz mógł się rozwijać
zawodowo i zdobywać wiedzę z zakresu rachunkowości i zarządzania, oraz tych nieformalnych,
na których po prostu świetnie się bawimy – sprawdź co u nas słychać.

Skontaktuj się:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Koordynator Projektu:
Dr hab. Bogusława Bek-Gaik
pokój 503, pawilon F
email: cima@uek.krakow.pl

Dr Małgorzata Szulc
pokój 512, pawilon F
email: szulcm@uek.krakow.pl

Mgr Bogusław Wacławik
Pokój 504, pawilon F
e-mail: boguslaw.waclawik@uek.krakow.pl
Sekretariat
Katedra Rachunkowości Finansowej
pokój 502, pawilon F
Wydział Finansów
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
tel.: +48 12 2935646
tel./fax.: +48 12 293 50 41
Dodatkowe informacje: www.cima.uek.krakow.pl
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00 120 Warszawa
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