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Regulamin Studenta 
 
 

Wspólny program UEK & CIMA Certificate in Business Accounting, realizowany 
w ramach studiów pierwszego stopnia oraz studiów magisterskich1 na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Krakowie od roku akademickiego 2016/2017 
 

 
1. Wspólny program UEK & CIMA Certificate in Business Accounting (zwana dalej programem 

UEK & CIMA CBA) skierowana jest do studentów studiów pierwszego stopnia, zwłaszcza osób 
studiujących na Wydziale Finansów i Prawa, kierunku Finanse i rachunkowość oraz na 
Wydziale Zarządzania kierunku Rachunkowość i controling. Program jest programem rocznym 
i obejmuje dwa semestry. 

2. Wspólny program UEK & CIMA CBA obejmuje następujące przedmioty (realizowane w języku 
polskim lub w języku angielskim): 

 

Tytuł przedmiotu w UEK Odpowiedniki w programie 

CIMA Certificate in Business Accounting 

Rachunkowość/ Accounting 

(wymagane) 

Rachunkowość finansowa/ Financial 
Accounting (wymagane) 

Analiza finansowa /Financial Analysis 

lub Analiza sprawozdań finansowych 

(Analysis of Financial Statement) 

(wymagane) 

Rachunkowość ubezpieczeń i funduszy 
emerytalnych/ Insurance and Pensions 

Accounting (rekomendowane) 
 

Controlling i komputerowe systemy 

księgowe w Przedsiębiorstwie/ 

Controlling and Computerized 

Accounting System in an Enterprise 

(rekomendowane) 

Rachunkowość bankowa/ Bank 
Accounting (rekomendowane) 

 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe/ 

Individual Financial Reporing 

(rekomendowane) 

Rachunkowość sektora publicznego/ 

Public Sector Accountancy 

(rekomendowane) 

BA3 – Podstawy rachunkowości finansowej 

(Fundamentals of Financial Accounting) 

 
 

1 Do udziału w programie mogą przystąpić również studenci z pierwszego roku studiów uzupełniających 
magisterskich po uzyskaniu akceptacji CIMA. 
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Makroekonomia  / Macroeconomics 

(wymagane) 

BA1 – Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw 

(Fundamentals of Business Economics) 

 
Mikroekonomia  / Microeconomics 

(wymagane) 

 
Matematyka finansowa/ Mathematics of 

Finance lub Zarządzanie finansami 

przedsiębiorstw/ Enterprise Financial 
Management (wymagane) 

 

Technologia informacyjna/ Information 

technology lub Zarządzanie 

informacjami/ Information management 

(rekomendowane) 

Statystyka / Statistics 

(rekomendowane) 

Ekonometria/ Econometrics 

(rekomendowane) 

Podstawy prawa / Basic of Law 

(wymagane) 

Etyka w biznesie/ Business Ethics 
(wymagane) 

BA4 – Podstawy etyki, ładu korporacyjnego 

oraz prawa w 

biznesie (Fundamentals of 

Ethics, Corporate Governance and Law) 

Zarządcze aspekty rachunkowości (z 
wykorzystaniem treści z sylabusu 

CIMA) 

BA2 - Podstawy rachunkowości zarządczej 
(Fundamentals of Management Accounting) – 

Zewnętrzny egzamin w języku angielskim 

zdawany według standardu CIMA 

 

3. Absolwenci programu UEK & CIMA CBA – po spełnieniu warunków wymienionych poniżej – 
uzyskują Certificate in Business Accounting wydawany przez CIMA. 

4. Do wspólnego programu UEK & CIMA CBA uprawnieni są studenci studiów pierwszego stopnia 
(licencjackich) w UEK oraz studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia 
(uzupełniających magisterskich) po otrzymaniu indywidulanej zgody od CIMA. 

5. Student zostaje przyjęty do wspólnego programu UEK & CIMA CBA po zarejestrowaniu się w 
CIMA. 

6. Rejestracja studenta odbywa się w oparciu o rejestrator CIMA (www.cimauczelnie.pl ) i 
następuje po wniesieniu przez studenta opłaty rejestracyjnej na rzecz CIMA w wysokości i 
trybie określonym w załączniku nr 1. 

7. Po dopełnieniu rejestracji w CIMA, student UEK uzyskuje status studenta CIMA, z którym wiążą 
się określone uprawnienia – załącznik nr 2 oraz www.cimaglobal.com. 

8. Student uczestniczący we wspólnym programie UEK & CIMA CBA posiada takie same prawa i 
obowiązki jak inni studenci  UEK. 

9. Warunkiem uzyskania Certificate in Business Accounting jest: 
 

a) zrealizowanie w trakcie studiów licencjackich w UEK i uzupełniających studiów magisterskich 
odpowiednio programu określonego w punkcie 2, 

http://www.elite.com/enterprise/financial-management/
http://www.elite.com/enterprise/financial-management/
http://www.cimauczelnie.pl/
http://www.cimaglobal.com/
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b) zdanie standaryzowanego przez CIMA egzaminu w języku angielskim: BA2 Podstawy 
rachunkowości zarządczej (Fundamentals of Management Accounting) przed ukończeniem 
studiów licencjackich w UEK, 

 
c) wniesienie stosownych opłat za egzamin BA2 oraz zwolnienie z egzaminów BA1, BA3, BA4; 
wysokość i tryb wnoszenia tych opłat określa załącznik nr 1. 

 
10. Student przystępuje do egzaminu BA2 Podstawy rachunkowości zarządczej (Fundamentals of 

Management Accounting) po wniesieniu na konto CIMA opłaty za ten egzamin. Egzamin 
można zdawać w dowolnym semestrze studiów przypadającym na okres od zarejestrowania 
się danego studenta w programie CIMA do momentu ukończenia przez niego studiów 
licencjackich w UEK. 

11. Student, który nie zdał egzaminu BA2 przed terminem ukończenia studiów pierwszego stopnia  
w UEK lub uzupełniających studiów magisterskich, nie otrzymuje żadnego dokumentu 
potwierdzającego udział w/w programie, natomiast przedmioty wymienione w programie tej 
specjalności i zdane w UEK są mu wliczane do programu studiów zrealizowanego w  Uczelni. 

 
 

 
 Zał. 1 

 
Wykaz opłat CIMA dla studentów UEK rozpoczynających studia w ramach wspólnego programu 
UEK & CIMA Certificate in Business Accounting, realizowanego w ramach studiów pierwszego 
stopnia lub studiów uzupełniających magisterskich (w UEK od roku akademickiego 2016/2017 

 
Wykaz opłat obowiązujących w roku 2016 (ceny mogą podlegać corocznej zmianie). 

 
Studenci zarejestrowani– Rejestracja GBP77 

 
Studenci UEK, którzy zarejestrują się jako studenci CIMA w 2016 roku (począwszy od października 
2016) będą zwolnieni z opłaty za subskrypcję w 2016 i 2017 roku.  

 
Opłaty za zwolnienie z egzaminów CIMA 
Certyfikat rachunkowości biznesowej CIMA (CBA) – GBP56 za jeden przedmiot 

Opłacane są zwolnienia za moduły BA1, BA3, BA4 (3x56GBP) 

Opłaty egzaminacyjne CIMA 
Certyfikat rachunkowości biznesowej CIMA (CBA) – GBP56 za ocenę jednego przedmiotu. 
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 Zał. 2 
 
 

Studenci zostaną uznani za zarejestrowanych w programie, tylko po wniesieniu opłaty rejestracyjnej. 
Następnie, w okresie od 01.03.2017 do 30.09.2017student wnosi opłaty za uznanie trzech egzaminów 
(BA1, BA2, BA3, BA4), opłatę za egzamin BA2 Podstawy Rachunkowości Zarządczej (Fundamentals of 
Management Accounting) oraz opłatę za subskrypcję roczną.2 Opłata za egzamin powinna być 
uiszczona przed przystąpieniem do egzaminu BA2, zgodnie z wytycznymi i procedurami CIMA. 

 
Terminowe   uregulowanie   wszystkich   płatności:   opłaty   rejestracyjnej,   opłat   za   zwolnienia      z  
egzaminów  oraz   opłat   egzaminacyjnych   CIMA   jest   warunkiem   koniecznym   uczestnictwa   w 
programie oraz ukończenia programu. CIMA i UEK zastrzegają sobie prawo do usunięcia z listy 
studentów programu, w przypadku nie przystąpienia do egzaminów lub nie uregulowania 
obowiązujących płatności. 

 
 

KONTAKT: 
 

2 Student jest zwolniony z opłaty za subskrypcję roczną przez pierwszy rok uczestnictwa w programie, jeżeli  W 
kolejnych latach będzie on objęty opłatą za subskrypcję roczną, zgodnie z aktualnym cennikiem CIMA.  

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
Katedra Rachunkowości Finansowej 
 

Koordynatorzy Projektu 
Dr hab. Bogusława Bek-Gaik 
pokój 503, pawilon F 

email: bekgaikb@uek.krakow.pl 

Sekretariat 
 

Katedra Rachunkowości Finansowej 
pokój 502, pawilon F 
tel .: +48 12 2935646 
tel ./fax.: +48 12 293 50 41 

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

Mgr Bogusław Wacławik 
Pokój 504, pawilon F 
email: boguslaw.waclawik@uek.krakow.pl 
 
Wydział Finansów 
ul . Rakowicka 27 
31-510 Kraków 

email: cima@uek.krakow.pl 
 

strona www: www.cima.uek.krakow.pl 
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