
 
 
 

 

Załącznik nr 2 
 

 
WARUNKI udziału studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

(nazwa Uczelni) 

na kierunku Finanse i Rachunkowość (dot. Instytutu Finansów) 
 

oraz 
 

na kierunku Rachunkowość i controlling (dot. Instytutu Zarządzania) 
 

studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym  
(stacjonarnym/niestacjonarny) 

 
w Programie UEK &CIMA Diploma in Management Accounting 

- rok akademicki 2019/2020 

 
1. Wspólny Program CIMA i Uczelni o nazwie UEK & CIMA Diploma in 

Management Accounting (zwany dalej Programem UEK & CIMA DMA). 

 
2. Program  UEK  &  CIMA  DMA  skierowany  jest  do  studentów  studiujących  na  

Instytucie Finansów oraz na Instytucie Zarządzania 

 
3. Program UEK & CIMA DMA skierowany jest do studentów studiujących na 

Kierunku Finanse i Rachunkowość (dot. Instytutu Finansów) oraz na Kierunku 

Rachunkowość i controlling (dot. Instytutu Zarządzania) 

 
4. Program UEK & CIMA DMA skierowany jest do studentów studiów 

uzupełniających magisterskich (wymagane jest posiadanie certyfikatu CBA). 

 
5. Program CIMA obejmuje następujące przedmioty (realizowane w języku polskim 

lub w języku angielskim): 



 
Program CIMA 

UEK & CIMA Diploma in Management Accounting 
 

Tytuł przedmiotu na  Odpowiedniki w programie 

Uniwersytecie Ekonomicznym CIMA Diploma in Management Accounting 

w Krakowie    

    

Rachunkowość zarządcza    
(wymagany)    

Rachunek kosztów    
(wymagany)    

Zarządzanie portfelem    
inwestycyjnym lub Rynki i  P1 – Management Accounting 
instytucje finansowe  (Rachunkowość zarządcza) 
(wymagany)  - student otrzymuje zwolnienie  

Rachunkowość instrumentów    
finansowych    

(przedmiot    

rekomendowany/niewymagan    

y)    

    
Jednostkowe sprawozdania    

finansowe    

(wymagany)    

Standardy sprawozdawczości    
finansowej    

(wymagany)    

Konsolidacja sprawozdań 
F1 – Financial Reporting and Taxation finansowych 

(Sprawozdawczość finansowa i podatki) (przedmiot  - student otrzymuje zwolnienie  
rekomendowany/niewymagan   

   

y)    

Analiza sprawozdań finansowych    
(wymagany)    

Prawo podatkowe i rachunkowość    
podatkowa    

(wymagany)    

Egzamin zewnętrzny CIMA w E1 – Organizational Management 
języku angielskim zdawany według  (Zarządzanie organizacyjne) 

standardu CIMA  - Egzamin zewnętrzny CIMA 
  

Egzamin zewnętrzny CIMA w Zintegrowane studium przypadku na poziomie 
języku angielskim zdawany według operacyjnym (Operational level case study) 

standardu CIMA    

    



6. Absolwenci Programu UEK & CIMA DMA – po spełnieniu warunków wymienionych 

poniżej – uzyskują CIMA Diploma in Management Accounting wydawany przez 

CIMA i tytuł Dip MA. 

 

Warunkiem ukończenia Programu CIMA na Uniwersytecie Ekonomicznym w 
Krakowie jest:  

(nazwa Uczelni) 
 

a. zapoznanie się z Regulaminem Programu CIMA na Uczelni; 
 

 

b. zrealizowanie 

 

 

w 

 

 

trakcie 

 

 

studiów 

 

 

programu 

 

 

określonego  
w punkcie 5; 

 

c. zdanie standaryzowanych przez CIMA egzaminów w języku angielskim: E1 

oraz Operational case study przed obroną pracy dyplomowej na Uczelni tzn. 

przed obroną pracy dyplomowej; 

 

d. wniesienie stosownych opłat za przyznane zwolnienia przez CIMA i egzamin 

Operational case study. Wysokość i tryb wnoszenia tych opłat określa 

załącznik nr 5; 

 

e. zgłoszenie do Koordynatora Programu CIMA ze strony Uczelni wraz ze 

stosownym udokumentowaniem przez studenta faktu zdania egzaminów 

zewnętrznych CIMA najpóźniej w ostatnim semestrze studiów. 
 

7. Student uczestniczący w Programie CIMA posiada takie same prawa i obowiązki jak 
inni studenci Uczelni. 

 
8. Korzyści/możliwości dla studenta uczestniczącego w Programie CIMA na rok 

akademicki 2019/2020 zostały spisane przez CIMA i Uczelnię w dokumencie: 
 

KORZYSCI dla Studentów (patrz załącznik nr 9). 


