Warszawa, 23 września 2019 r.
Informacja prasowa

CIMA łączy siły z uczelniami – 1 października 2019 r. rozpoczyna się
rekrutacja do Programów CIMA na Uczelni na rok akademicki 2019/2020
Od 1 do 31 października 2019 r. studenci mogą dołączać do programów współtworzonych
na uczelniach z Instytutem Rachunkowości Zarządczej CIMA (The Chartered Institute of
Management Accountants®) – czołową i jednocześnie największą światową organizacją
zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. Ścieżki oferowane w
ramach współpracy zakończą się uzyskaniem prestiżowego międzynarodowego
certyfikatu, gwarantującego wysoką pozycję na rynku pracy.
Studenci najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w kraju będą mogli po raz kolejny
uzyskać wyróżniającą się na tle konkurencji i pożądaną przez pracodawców certyfikację CIMA –
uznanej organizacji kształcącej specjalistów z dziedziny zarządzania finansami. Współpraca
między CIMA a uczelniami zapewni studentom międzynarodowy dyplom już na etapie studiów,
oferując kompleksową wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej.
– CIMA wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zmieniającego się świata. Dlatego profesjonalna
kwalifikacja z rachunkowości zarządczej CIMA to zestaw kompetencji uznawany globalnie za
najbardziej aktualny w obszarze finansów. Posiadacze dyplomu CIMA to cenieni w środowisku
biznesowym profesjonaliści, aktywnie poszukiwani przez pracodawców z każdej branży, pełniący
istotne funkcje doradcze w strukturach organizacji. Duża renoma kwalifikacji CIMA sprawia, że
osoby z jej uprawnieniami są chętnie zatrudniane zarówno w sektorze publicznym, jak i
prywatnym – powiedział Jakub Bejnarowicz, dyrektor regionalny na Europę, CIMA.
– Dzięki współpracy CIMA i prestiżowych uczelni ekonomicznych w Polsce zdobywane przez
studentów umiejętności praktyczne potwierdzane są międzynarodowymi egzaminami
zewnętrznymi w języku angielskim. Uczestnicząc w Programie CIMA na Uczelni mają więc
możliwość dołączyć do elitarnej społeczności profesjonalistów zarządzających światowymi
finansami. Aby pomóc im w znalezieniu ciekawych ofert pracy, od lipca 2019 r. na stronie CIMA
MyJobs zintensyfikowaliśmy publikację ofert na stanowiska z dziedziny finansów, biznesu i
zarządzania w międzynarodowych korporacjach z siedzibą w Polsce – dodał.
Po zaliczeniu wymaganych egzaminów, w zależności od poziomu certyfikacji, studenci będą
mieli możliwość posługiwania się tytułami CIMA Cert BA lub CIMA Dip MA. Instytut gwarantuje
również materiały przygotowawcze w postaci e-książek. Zajęcia prowadzone na partnerskich
uczelniach pozwalają zaliczyć studentom część zewnętrznych egzaminów CIMA w ramach
zajęć prowadzonych w toku nauczania na poszczególnych uczelniach.
Studenci, którzy zdecydują się realizować program CIMA na partnerskich uczelniach zostaną
zwolnieni z opłaty za roczną subskrypcję dającą dostęp do zasobów Instytutu. Co więcej, 1
sierpnia 2019 r. CIMA – jako pierwsza profesjonalna organizacja tego typu w Polsce – zniosła
wszystkie opłaty za zwolnienia z egzaminów. Oznacza to, że nowi studenci, którzy posiadają
odpowiednie kwalifikacje nie będą ponosić dodatkowych opłat. Ma to na celu zachęcenie
większej liczby osób do rozpoczęcia kwalifikacji CIMA i dalsze wspieranie rozwoju kariery
studentów CIMA.
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Rachunkowość zarządcza jest jedną z dynamiczniej rozwijających się gałęzi doradztwa
biznesowego i specjaliści z tego zakresu pełnią coraz ważniejsze funkcje w swoich
organizacjach. Dzięki działalności w ramach Association of International Certified Professional
Accountants (Międzynarodowego Stowarzyszenia Dyplomowanych Specjalistów ds.
Rachunkowości) – organizacji reprezentującej branżę rachunkowości finansowej i zarządczej na
całym świecie, która została utworzona przez American Institute of CPAs (AICPA) i CIMA –
Kwalifikacja Profesjonalna CIMA jest rozpoznawana globalnie jako najbardziej odpowiedni
program finansowy dla profesjonalistów poszukujących kariery w biznesie.
W styczniu 2019 r. CIMA przedstawiła zaktualizowany sylabus Kwalifikacji Profesjonalnej
dostosowany do wymogów przyszłości finansów, Ramy Kompetencyjne CGMA® obejmujące
tematykę m.in. umiejętności cyfrowych, technologii blockchain, sztucznej inteligencji czy
cyberbezpieczeństwa oraz kurs Digital Mindset, aby zaoferować specjalistom z dziedziny
finansów, członkom i studentom CIMA, narzędzia oraz zasoby, które pozwolą im rozwinąć
skrzydła w erze cyfrowej. Ten udoskonalony zestaw kompetencji uznawany jest na całym świecie
za najbardziej aktualny w obszarze rachunkowości zarządczej.
Obecnie ponad 117 000 studentów w 156 krajach jest w trakcie zdobywania Kwalifikacji
Profesjonalnej CIMA i uzyskania tytułu CGMA® (Chartered Global Management Accountant).
Dodatkowe informacje:
Wszystkich studentów zainteresowanych rozwojem kariery w finansach i zarządzaniu CIMA zaprasza 21
października 2019 r. na University Management Accounting Day CEE 2019, podczas którego odbędą się
wykłady na temat rachunkowości zarządczej, w tym cyberbezpieczeństwa, oraz mini business games –
międzynarodowy pojedynek, który podejmą studenci z Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Ukrainy
i Węgier, zaś efekty ich pracy grupowej zostaną opisane w raporcie Employability, Education &
Partnership in CEE Region.
Osoby zainteresowane rozpoczęciem Programu CIMA na ich uczelni proszone są o kontakt z
Koordynatorem Programu CIMA oraz Ambasadorem CIMA.
Uczelnie biorące udział w rekrutacji do Programów CIMA na Uczelni:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Szkoła Główna Handlowa
- Uniwersytet Łódzki
- Uniwersytet Gdański
- Akademia Leona Koźmińskiego
Link do strony CIMA MyJobs z lokalnymi ofertami pracy na stanowiska z dziedziny finansów, biznesu i
zarządzania: https://myjobs.cimaglobal.com/jobs/poland/
Założony w 1919 r. The Chartered Institute of Management Accountants® (Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA) jest
czołową i jednocześnie największą światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej.
CIMA zrzesza ponad 228 000 członków i studentów ze 179 krajów, którzy zajmują kluczowe stanowiska w świecie biznesu.
Członkowie i studenci CIMA pracują w przemyśle, handlu, sektorze publicznym i organizacjach non-profit. CIMA ściśle
współpracuje z pracodawcami i sponsoruje nowatorskie badania, nieustannie aktualizując swoją ofertę kwalifikacji
profesjonalnych i ustawicznego kształcenia zawodowego oraz ustanawiane przez siebie wymogi doświadczenia zawodowego.
Dzięki temu Instytut pozostaje najchętniej wybieranym przez pracodawców dostawcą usług edukacyjnych wspierających
rekrutację liderów biznesu wykształconych w zakresie finansów liderów biznesu. Profesjonalizm i etyka to wartości leżące
u podstaw działalności CIMA, a każdy członek i słuchacz Instytutu zobowiązany jest do przestrzegania niezawodnych
standardów. Taki model działania łączy uczciwość, wiedzę i doświadczenie z przemyślaną wizją rozwoju.
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CIMA i American Institute of CPAs (AICPA) wspólnie stworzyły kwalifikację Chartered Global Management Accountant
(CGMA®). Tytuł CGMA® – Chartered Global Management Accountant – ma wzmocnić globalne znaczenie profesji specjalisty
ds. rachunkowości zarządczej. Desygnacja ta przyznawana jest najbardziej utalentowanym i zaangażowanym specjalistom ds.
rachunkowości zarządczej, którzy – dzięki dyscyplinie i umiejętnościom – przyczyniają się do osiągnięcia trwałego sukcesu w
biznesie.
AICPA i CIMA utworzyły ponadto Association of International Certified Professional Accountants (Międzynarodowe
Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości), organizację reprezentującą branżę rachunkowości
publicznej i zarządczej na całym świecie. Stowarzyszenie działa na rzecz interesu publicznego oraz rozwoju umiejętności
zawodowych, kompetencji i szans zatrudnienia posiadaczy tytułów CPA, CGMA® oraz innych specjalistów w dziedzinie
finansów i rachunkowości na całym świecie.
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