
Załącznik nr 1 

 

Warunki  
udziału słuchaczy we wspólnym programie 

Rachunkowość finansowa UEK – ACCA (studia 2 – semestralne),  

realizowanym w ramach studiów podyplomowych od roku akademickiego 2016/2017 

 

 

1. Wspólny program o nazwie „Rachunkowość finansowa UEK – ACCA” w trybie 

dwusemestralnym  skierowany jest do absolwentów studiów wyższych na kierunkach  finanse 

i rachunkowość.  

2. Program „Rachunkowość finansowa UEK - ACCA” w trybie dwusemestralnym obejmuje 

następujące przedmioty (realizowane w języku polskim): 

 

 

3. Absolwenci programu „Rachunkowość finansowa UEK – ACCA”  – po spełnieniu warunków 

wymienionych poniżej – uzyskują dyplom ukończenia studiów podyplomowych 

„Rachunkowość finansowa UEK – ACCA”. 

4. Student zostaje przyjęty do programu „Rachunkowość finansowa UEK - ACCA” po zgłoszeniu 

do programu i dopełnieniu wszelakich formalności i wniesieniu opłat za studia. 

5. Rejestracja studenta odbywa się za pośrednictwem administracji UEK (z udziałem 

koordynatora programu ze strony UEK) w oparciu o arkusz rejestracyjny i następuje po 

wniesieniu przez studenta opłaty za studia podyplomowe na rzecz UEK..  

6. Po dopełnieniu rejestracji w ACCA, student UEK może uzyskać status studenta ACCA,  

z którym wiążą się określone uprawnienia. Rejestracja taka nie jest jednak obowiązkowa w 

okresie trwania studiów podyplomowych i może nastąpić po ich ukończeniu. 

Tytuł przedmiotu w UEK Odpowiedniki w programie  

ACCA 
Forma zaliczenia 

Rachunek kosztów F5 Performance Management Egzamin ACCA 

Rachunkowość zarządcza F5 Performance Management Egzamin ACCA 
Rynek kapitałowy oraz znaczenie zasad ładu 

korporacyjnego brak zaliczenie 

Wprowadzenie do finansów publicznych 
brak zaliczenie 

Standardy sprawozdawczości finansowej 
F7 Financial statements Egzamin ACCA 

Międzynarodowe i krajowe standardy rachunkowości  
F7 Financial statements Egzamin ACCA 

Konsolidacja sprawozdań finansowych F7 Financial statements Egzamin ACCA 

Rachunkowość podatkowa F6 Taxation Egzamin ACCA 
Rewizja finansowa 

F8 Audit and assurance Egzamin ACCA 

Kontrola i audyt wewnętrzny F8 Audit and assurance Egzamin ACCA 
Zarządzanie finansami w ujęciu międzynarodowym 

F9 Financial management Egzamin ACCA 
Elementy matematyki finansowej - wycena papierów 

wartościowych brak Zaliczenie 

Seminarium 
brak Obrona pracy 

dyplomowej 
Techniki rozwiązywania zadań egzaminacyjnych  

brak Zaliczenie 

 



7. Student uczestniczący w programie „Rachunkowość finansowa UEK - ACCA” posiada takie 

same prawa i obowiązki jak inni studenci UEK.  

8. Zajęcia i egzaminy z przedmiotów objętych akredytacją ACCA są zgodne z wymaganiami 

stawianymi przez ACCA, czas trwania egzaminów w zależności od przedmiotu wynosi od 90 – 

360 min, egzaminy zdawane są w jęz. polskim. 

9. Zwolnienia z egzaminów F1, F2, F3, F4 przyznawane są na podstawie dyplomu ukończenia 

studiów na kierunku „Finanse i rachunkowość”. Zwolnienia z egzaminów F5, F6, F7, F8, F9 

przyznawane są po pozytywnym zaliczeniu egzaminów wewnętrznych z przedmiotów 

wymienionych w tabeli w punkcie 2 (oznaczonych jako Egzamin ACCA) na podstawie 

dyplomu ukończenia studiów podyplomowych „Rachunkowość finansowa UEK – ACCA”  

10. Egzaminy z przedmiotów będących odpowiednikami egzaminów ACCA : F5, F6, F7, F8, F9 

można zdawać w określonych z góry terminach sesji egzaminacyjnych w semestrze, w którym 

zrealizowany został dany przedmiot. Studentowi przysługuje prawo przystąpienia do jednego 

egzaminu poprawkowego w ustalonym przez wykładowcę UEK terminie. 

11. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest: 

a) uczestnictwo w zajęciach i zrealizowanie w trakcie studiów podyplomowych w UEK 

programu określonego w punkcie 2, 

b) zdanie wszystkich egzaminów z akredytowanych przedmiotów w języku polskim będących 

odpowiednikiem egzaminów ACCA: F5, F6, F7, F8, F9 przed ukończeniem studiów 

podyplomowych w UEK, 

c) złożenie i obrona pracy dyplomowej. 

12. Warunkiem uzyskania zwolnień z egzaminów F1 – F9 jest wniesienie stosownych opłat za 

zwolnienia z egzaminów F1 – F9 na rzecz ACCA, przy czym wysokość i tryb wnoszenia tych 

opłat określa ACCA. Student może w trakcie studiów podyplomowych przystąpić do programu 

ACCELERATE, który jest dostępny wyłącznie dla osób niezarejestrowanych w organizacji 

ACCA (informacje zamieszczone są na stronie internetowej: https://www.accapolska.pl/19472-

faq-accelerate-wszystko-co-chcielibyscie-wiedziec-ale-boicie-sie-zapytac).  

13. Student, który nie przystąpił bądź nie zdał jakiegokolwiek z egzaminów będących 

odpowiednikiem egzaminów ACCA: F5, F6, F7, F8, F9 nie otrzymuje dokumentu 

potwierdzającego udział w/w programie ani nie nabywa prawa do uzyskania zwolnień 

z egzaminów F5 – F9 w ACCA. 

14. W przypadku, gdy liczba studentów zarejestrowanych do programu „Rachunkowość finansowa 

UEK - ACCA” będzie niższa niż 10, program nie zostanie uruchomiony. 

 

Potwierdzam, że zapoznałem (-am) się z powyższymi warunkami i je akceptuję 

 

Imię i nazwisko słuchacza (druk): 

 

 

 

__________________________________________________ 

Data i podpis słuchacza 

 

 

 

 

 

 

https://www.accapolska.pl/19472-faq-accelerate-wszystko-co-chcielibyscie-wiedziec-ale-boicie-sie-zapytac
https://www.accapolska.pl/19472-faq-accelerate-wszystko-co-chcielibyscie-wiedziec-ale-boicie-sie-zapytac


Załącznik nr 2 

 

Warunki  
udziału słuchaczy we wspólnym programie 

Rachunkowość finansowa UEK – ACCA (studia 3 – semestralne),  

realizowanym w ramach studiów podyplomowych od roku akademickiego 2016/2017 

 

 

1. Wspólny program o nazwie „Rachunkowość finansowa UEK – ACCA” w trybie 

trzysemestralnym  skierowany jest do absolwentów studiów wyższych na kierunkach innych 

niż finanse i rachunkowość.  

2. Program „Rachunkowość finansowa UEK - ACCA” w trybie trzysemestralnym obejmuje 

następujące przedmioty (realizowane w języku polskim): 

 

 

3. Absolwenci programu „Rachunkowość finansowa UEK – ACCA”  – po spełnieniu warunków 

wymienionych poniżej – uzyskują dyplom ukończenia studiów podyplomowych 

„Rachunkowość finansowa UEK – ACCA”. 

4. Student zostaje przyjęty do programu „Rachunkowość finansowa UEK - ACCA” po zgłoszeniu 

do programu i dopełnieniu wszelakich formalności i wniesieniu opłat za studia. 

Tytuł przedmiotu w UEK Odpowiedniki w programie  

ACCA 
Forma zaliczenia 

Podstawy zarządzania z elementami etyki w biznesie F1 Accountant in Business 
zaliczenie 

Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej F2 Management Accounting 
zaliczenie 

Wprowadzenie do rachunkowości i sprawozdawczości 

finansowej 

F3 Financial Accounting 
zaliczenie 

Elementy prawa w działalności gospodarczej F4 Corporate and business 

law 
zaliczenie 

Rachunek kosztów F5 Performance Management Egzamin ACCA 

Rachunkowość zarządcza F5 Performance Management Egzamin ACCA 
Rynek kapitałowy oraz znaczenie zasad ładu 

korporacyjnego brak zaliczenie 

Wprowadzenie do finansów publicznych 
brak zaliczenie 

Standardy sprawozdawczości finansowej 
F7 Financial statements Egzamin ACCA 

Międzynarodowe i krajowe standardy rachunkowości  
F7 Financial statements Egzamin ACCA 

Konsolidacja sprawozdań finansowych F7 Financial statements Egzamin ACCA 

Rachunkowość podatkowa F6 Taxation Egzamin ACCA 
Rewizja finansowa 

F8 Audit and assurance Egzamin ACCA 

Kontrola i audyt wewnętrzny F8 Audit and assurance Egzamin ACCA 
Zarządzanie finansami w ujęciu międzynarodowym 

F9 Financial management Egzamin ACCA 
Elementy matematyki finansowej - wycena papierów 

wartościowych brak Zaliczenie 

Seminarium 
brak Obrona pracy 

dyplomowej 
Techniki rozwiązywania zadań egzaminacyjnych  

brak Zaliczenie 

 



5. Rejestracja studenta odbywa się za pośrednictwem administracji UEK (z udziałem 

koordynatora programu ze strony UEK) w oparciu o arkusz rejestracyjny i następuje po 

wniesieniu przez studenta opłaty za studia podyplomowe na rzecz UEK..  

6. Po dopełnieniu rejestracji w ACCA, student UEK może uzyskać status studenta ACCA,  

z którym wiążą się określone uprawnienia. Rejestracja taka nie jest jednak obowiązkowa w 

okresie trwania studiów podyplomowych i może nastąpić po ich ukończeniu. 

7. Student uczestniczący w programie „Rachunkowość finansowa UEK - ACCA” posiada takie 

same prawa i obowiązki jak inni studenci UEK.  

8. Zajęcia i egzaminy z przedmiotów objętych akredytacją ACCA są zgodne z wymaganiami 

stawianymi przez ACCA, czas trwania egzaminów w zależności od przedmiotu wynosi od 90 – 

360 min, egzaminy zdawane są w jęz. polskim. 

9. Zwolnienia z egzaminów F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 i F9 przyznawane są po pozytywnym 

zaliczeniu egzaminów wewnętrznych z przedmiotów wymienionych w tabeli w punkcie 2 

(oznaczonych jako Egzamin ACCA) na podstawie dyplomu studiów podyplomowych 

„Rachunkowość finansowa UEK – ACCA”.  

10. Egzaminy z przedmiotów będących odpowiednikami egzaminów ACCA : F5, F6, F7, F8, F9 

można zdawać w określonych z góry terminach sesji egzaminacyjnych w semestrze, w którym 

zrealizowany został dany przedmiot. Studentowi przysługuje prawo przystąpienia do jednego 

egzaminu poprawkowego w ustalonym przez wykładowcę UEK terminie. 

11. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest: 

a) uczestnictwo w zajęciach i zrealizowanie w trakcie studiów podyplomowych w UEK 

programu określonego w punkcie 2, 

b) zdanie wszystkich egzaminów z akredytowanych przedmiotów w języku polskim będących 

odpowiednikiem egzaminów ACCA: F5, F6, F7, F8, F9 przed ukończeniem studiów 

podyplomowych w UEK, 

c) złożenie i obrona pracy dyplomowej. 

12. Warunkiem uzyskania zwolnień z egzaminów F1 – F9 jest wniesienie stosownych opłat za 

zwolnienia z egzaminów F1 – F9 na rzecz ACCA, przy czym wysokość i tryb wnoszenia tych 

opłat określa ACCA. Student może w trakcie studiów podyplomowych przystąpić do programu 

ACCELERATE, który jest dostępny wyłącznie dla osób niezarejestrowanych w organizacji 

ACCA (informacje zamieszczone są na stronie internetowej: https://www.accapolska.pl/19472-

faq-accelerate-wszystko-co-chcielibyscie-wiedziec-ale-boicie-sie-zapytac).  

13. Student, który nie przystąpił bądź nie zdał jakiegokolwiek z egzaminów będących 

odpowiednikiem egzaminów ACCA: F5, F6, F7, F8, F9 nie otrzymuje dokumentu 

potwierdzającego udział w/w programie ani nie nabywa prawa do uzyskania zwolnień 

z egzaminów F1 – F9 w ACCA. 

14. W przypadku, gdy liczba studentów zarejestrowanych do programu „Rachunkowość finansowa 

UEK - ACCA” będzie niższa niż 10, program nie zostanie uruchomiony. 

 

Potwierdzam, że zapoznałem (-am) się z powyższymi warunkami i je akceptuję 

 

 

Imię i nazwisko słuchacza (druk): 

 

 

 

___________________________________________________ 

Data i podpis studenta 

https://www.accapolska.pl/19472-faq-accelerate-wszystko-co-chcielibyscie-wiedziec-ale-boicie-sie-zapytac
https://www.accapolska.pl/19472-faq-accelerate-wszystko-co-chcielibyscie-wiedziec-ale-boicie-sie-zapytac

