Załącznik Nr 9
Korzyści dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
z udziału w Programach WUE & CIMA w roku akademickim 2017/2018
Gwarantowany przez CIMA pakiet korzyści dla studenta Programu CIMA obejmuje:
a. zaproszenie studenta w Programie CIMA do CIMA Top Talents Club;
b. bezpłatne podręczniki w wersji papierowej z kodem do zasobów dydaktycznych online
(wyłącznie dla studentów Uczelni Państwowych), dostępne dla studentów, którzy
potwierdzą rejestrację na egzamin zewnętrzny w Centrum Pearson Vue;
c. bezpłatny dostęp do platformy CIMA connect;
d. bezpłatny dostęp do szkoleń/warsztatów przygotowujących do egzaminu
zewnętrznego OCS – Operational Case Study, tzw. Exam Success meeting;
e. bezpłatny dostęp do wydarzeń/warsztatów prowadzonych przez Ekspertów CIMA
w różnych miastach w Polsce;
f. zaproszenie studenta w Programie CIMA do globalnej sieci liderów świata biznesu
poprzez dostęp do cennych źródeł wiedzy oraz do platformy współdzielenia
najlepszych praktyk biznesowych;
g. zagwarantowanie studentowi w Programie CIMA uznania jego wiedzy potwierdzonej
przez międzynarodowy charakter kwalifikacji CIMA przydatnej na wszystkich
szczeblach organizacyjnych firm na całym świecie;
h. student w Programie CIMA na Uczelni uzyskuje dostęp do zasobów online CIMA, w
tym między innymi:
– własnego konta MyCIMA, dzięki któremu studenci otrzymują wsparcie
w trakcie nauki,
– efektywnych i elastycznych technik studiowania, m.in. mind planning (materiały
dotyczące przygotowań do certyfikatów, materiały przygotowujące do zawodu, studia
przypadku, itp.),
– CIMA My Jobs, portalu z ofertami pracy dla studentów i członków CIMA,
i. student w Programie CIMA jest zapraszany na Galę Awards Night & Christmas Party;
letnie spotkanie Summer Special, jak również spotkania biznesowe typu MoneyTalks
z udziałem CEO i CFO globalnych firm na świecie;
j. wyniki egzaminów zewnętrznych studenta w Programie CIMA są brane pod uwagę
przy przyznawaniu nagród za najlepiej zdane egzaminy w całej społeczności CIMA na
różnych poziomach Kwalifikacji;
k. student w Programie CIMA otrzymuje bezpośrednio wsparcie udzielone przez
Ambasadora CIMA na Uczelni;
Gwarantowany przez Uczelnię pakiet korzyści dla studenta w Programie CIMA obejmuje:
a. wysoką jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych dostosowywaną do dynamicznie
zmieniających się potrzeb pracodawców
b. dostęp do materiałów przygotowywanych przez wykładowców zgodnie z potrzebami
uczestników Programu
c. dostęp do infrastruktury uczelni, w tym. in. Dolnośląskiego Centrum Informacji
Naukowej i Ekonomicznej w szczególności do książek i zasobów związanych z
realizacją sylabusów CIMA
d. rozwijania własnych zainteresowań naukowych oraz korzystania w tym celu z
pomieszczeń dydaktycznych i zainstalowanych w nich urządzeń
e. uczestniczenia w pracach badawczych i naukowych realizowanych na Uczelni
f. wsparcia Koordynatora programu, zarówno w sprawach administracyjnych
dotyczących realizacji Programu, jak i wsparcia merytorycznego w przygotowaniach
do egzaminu zewnętrznego

g. prawo uczestnictwa w wykładach obejmujących treści sylabusów CIMA, również tych
wkraczających poza podstawowy zakres programu studiów na danym kierunku i w
danym trybie studiów.

