Załącznik nr 2
(BA)

WARUNKI udziału studentów

Akademii Leona Koźmińskiego
(nazwa Uczelni)

na kierunku Finanse i Rachunkowość
studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
(stacjonarnym/niestacjonarny)

w Programie ALK &CIMA Diploma in Management

Accounting

- rok akademicki 2018/2019

1. Wspólny

Program

CIMA

i

Uczelni

o

nazwie

Akademia

Leona

Koźmińskiego

& CIMA Diploma in Management Accounting (zwany dalej
Programem ALK & CIMA DMA).
2. Program … & CIMA DMA skierowany jest do studentów studiujących na Wydziale
……………………………………………………………………………………………
3. Program ALK & CIMA DMA skierowany jest do studentów studiujących na
Kierunku Finanse

i Rachunkowość

4. Program ALK & CIMA DMA skierowany jest do studentów studiujących na
Specjalności Bachelor
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5. Program CIMA obejmuje następujące przedmioty (realizowane w języku polskim
lub w języku angielskim):
Program CIMA
ALK & CIMA Diploma in Management Accounting

Wszystkie przedmioty objęte
programem nauczania,
realizowane w ramach studiów
na kierunku Finanse i
Rachunkowość w ciągu pięciu
pierwszych semestrów, wykazane
w siatce zajęć

Egzamin zewnętrzny CIMA w
języku angielskim zdawany
według standardu CIMA

Odpowiedniki w Programie CIMA
Diploma in Management
Accounting
E1 – Organisational Management
- student otrzymuje zwolnienie
P1 – Management Accounting
- student otrzymuje zwolnienie
F1 – Financial Reporting and
Taxation
- student otrzymuje zwolnienie

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

6. Absolwenci Programu ALK & 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 Akademii
Koźmińskiego jest:

Leona

a. zapoznanie się z Regulaminem Programu CIMA na Uczelni;
b. rejestracja do Programu na
na 6

3 (trzecim)

semestrze – nie później niż

(szóstym) semestrze;

c. zrealizowanie w trakcie studiów w Akademii
programu określonego w punkcie 5;

Leona Koźmińskiego

d. zdanie standaryzowanego przez CIMA egzaminu w języku angielskim:
Operational case study przed obroną pracy dyplomowej na Uczelni tzn.
przed obroną pracy dyplomowej;
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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 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
Akademii Leona Koźmińskiego zostały spisane przez CIMA i Uczelnię w
dokumencie:
KORZYSCI dla Studentów Finansów i Rachunkowości w Akademii
Leona Koźmińskiego z udziału w Programie CIMA, realizowanym w ramach
studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość
(patrz załącznik 9)
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