
Załącznik nr 2  WARUNKI udziału studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość studiów w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, w języku polskim oraz języku angielskim, w Programie UEW & CIMA Diploma in Management Accounting - rok akademicki 2017/2018 
 

1. Wspólny Program CIMA i Uczelni o nazwie UEW & CIMA Diploma in Management 
Accounting (zwany dalej Programem UEW & CIMA DMA). 

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

Zarządzania, Informatyki i Finansów. 
 

3. Program UEW & CIMA DMA skierowany jest do studentów studiujących na kierunku 
Finanse i Rachunkowość w języku polskim oraz Master Studies in Finance w języku 
angielskim. 
 

4. Program UEW & CIMA DMA skierowany jest do studentów studiujących na wszystkich 
specjalnościach kierunków objętych Programem UEW & CIMA DMA. 

 
1. Program CIMA obejmuje zakres przedmiotowy realizowany podczas studiów 

magisterskich kierunku FiR (w tym MSiF) tzn. obejmuje wszystkie przedmioty 
obowiązkowe, których ukończenie jest równoznaczne z otrzymaniem punktów ECTS 
podczas trwania studiów licencjackich, niezależnie od ścieżki językowej oraz 
specjalizacji, z wyłączeniem języków obcych: 
  

Program CIMA UEW & CIMA Diploma in Management Accounting 

Zakres przedmiotowy nas UEW, ZIiF upoważniający do zwolnień CIMA Ukończenie 4 semestrów studiów dające prawo do przystąpienia do egzaminu licencjackiego 

Odpowiedniki w Programie CIMA  Diploma in Management Accounting 
P1 – Management Accounting  (Rachunkowość zarządcza) 

- student otrzymuje zwolnienie 
  

F1 – Financial Reporting and Taxation (Sprawozdawczość finansowa i podatki) 
- student otrzymuje zwolnienie 

 
E1 – Organisational Management  (Zarzadzanie organizacyjne) 

- student otrzymuje zwolnienie 
Egzamin zewnętrzny CIMA w języku angielskim zdawany według standardu CIMA 

Zintegrowane studium przypadku na poziomie operacyjnym (Operational level case study)  



5. Absolwenci Programu UEW & CIMA DMA – po spełnieniu warunków wymienionych 
poniżej – uzyskują CIMA Diploma in Management Accounting wydawany przez CIMA 
i tytuł Dip MA.  Warunkiem ukończenia Programu CIMA Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu jest:  a. zapoznanie się z Regulaminem Programu CIMA na Uczelni potwierdzone własnoręcznym podpisem;   b. rejestracja do Programu nie później niż na trzecim semestrze studiów;  

 
c. zrealizowanie w trakcie studiów magisterskich programu określonego 

w punkcie 5; 
 

d. zdanie standaryzowanego przez CIMA egzaminu w języku angielskim: 
Operational case study przed obroną pracy dyplomowej na Uczelni; 

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

Operational case study. Wysokość i tryb wnoszenia tych opłat określa Załącznik 
nr 5; 

 
f. zgłoszenie do Koordynatora Programu CIMA ze strony Uczelni, po stosownym 

udokumentowaniu przez studenta przed Koordynatorem, faktu zdania 
egzaminów zewnętrznych CIMA najpóźniej w ostatnim semestrze studiów.   6. Student uczestniczący w Programie CIMA posiada takie same prawa i obowiązki jak inni studenci Uczelni.  7. Korzyści/możliwości dla studenta uczestniczącego w Programie CIMA na UEW zostały spisane przez CIMA i Uczelnię w dokumencie:  KORZYŚCI dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość studiów w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, w języku polskim oraz języku angielskim z udziału w Programie UEW & CIMA (patrz Załącznik nr 9). 


