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Witamy we wspólnym programie Wydziału Finansów UEK &CIMA. 

Instrukcje dotyczące rejestracji i opłat dla uczestników programu UEK & CIMA 

CBA w roku akademickim 2014/2015.  

 

Drodzy studenci UEK, 

Jest nam niezmiernie miło powitać Was w specjalnym programie UEK-CIMA. 

Specjalnie na potrzeby tego programu, został wypracowany niestandardowy system udzielania 

zwolnień z egzaminów oraz regulowania płatności za egzaminy i przydzielone Wam zwolnienia. 

Mamy nadzieję, że poniższa instrukcja pozwoli Wam na szybkie przejście przez proces rejestracji,  

a tym samym wyjaśni wszelkie aspekty związane z przystąpieniem do programu. 

 

Krok 1 

 Przed rejestracją zapoznaj się z regulaminem programu,  

 Zarejestruj się do programu. Koniec rejestracji upływa z dniem 31.10.2014, 

 Poczekaj na potwierdzenie rejestracji ze strony CIMA oraz nadanie indywidualnego numeru 

ID CIMA (CIMA contact number),, który otrzymasz drogą mailową. 

Krok 2 

 Po uzyskaniu numeru ID CIMA (CIMA contact number), aktywuj swoje konto MYCIMA online 

(wypełniając swoje dane, podaj dokładnie te same dane jak podczas rejestracji do 

wirtualnego dziekanatu. Zmiana informacji, może spowodować błąd na stronie), 

 Ważne jest, abyś nie rejestrował/a się ponownie jako student CIMA, gdyż widniejesz już w 

systemie! 

 Po uzyskaniu hasła, skopiuj je (po rejestracji na swoje konto, będziesz mógł/mogła zmienić 

swoje hasło) 

 

 

 

 

http://cima.uek.krakow.pl/
http://cima.uek.krakow.pl/register/
http://www.cimaglobal.com/en-gb/Create-online-account/
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 Wejdź na swoje konto MYCIMA używając swojego indywidualnego numeru ID i hasła. 

 

 

 

Krok 3 

Wnieś opłatę rejestracyjną w wysokości 75 GBP (opłata za rejestrację jest jednorazowa i 

bezzwrotna)do 30.11.2014. Opłatę można wnieść za pomocą karty kredytowej lub debetowej 

(z możliwością płatności online) na indywidualnym koncie MYCIMA. Jeżeli jednak wolisz dokonać 

płatności w inny sposób, możesz wnieść opłatę kontaktując się telefonicznie z naszą centralą w 

Londynie pod numerem +44 (0)20 8849 2251 lub za pomocą czeku bankierskiego, udając się do 

placówki banku. 

Z góry pragniemy uprzedzić, że nie każdy bank bądź placówka banku oferuje tego typu serwis,  

a dodatkowo wiąże się to z innymi opłatami tj. prowizja.  
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Do dokonania tego typu operacji, należy podać dokładny adres siedziby CIMA w Londynie  oraz swój 

CIMA ID wraz z nazwą banku CIMA w Londynie (Barclays).  

 

CIMA GLOBAL 
26 Chapter Street 

London 
SW1P 4NP 
United Kingdom 

 

 

Jednym z banków, które posiadają tego typu usługę jest bank Pekao. 

 Sprawdź jak dokonywać opłat online.  

 

Krok 4 

 Zarejestruj się na egzamin zewnętrzny CIMA (C01)   

 Do egzaminu należy podejść w okresie od 01.04.2015 do 30.09.2015, 

 Od  01.04.2015 do 30.09.2015 wnieś online opłatę za zwolnienia z modułów C02, C03, C04, 
C05. Opłaty należy dokonać a konto w zakładce Settle my account.  Należność za zwolnienia z 
egzaminów nie będzie widoczna na koncie z uwagi na fakt, iż będą one przyznane w miarę 
zdawanie przedmiotów na uczelni. W tym wypadku należy podać  
sumę za 4 zwolnienia (4x53GBP=212GBP) i potwierdzić przyciskiem Pay now. Kolejno 

dokonaj płaty tj. w przypadku opłaty za rejestrację.  

Do koordynatora programu należy dostarczyć potwierdzenie zdania egzaminu oraz 

potwierdzenie wydane przez dziekanat, informujące o zaliczeniu pakietu przedmiotów 

uprawniających do zwolnień w ramach programu, 

 Przygotuj się do egzaminu! Wykorzystaj nasze darmowe pomoce naukowe.   

 

 

 

http://www.cimaglobal.com/Documents/ImportedDocuments/Online_user_guide_0708.pdf
http://www.cimaglobal.com/Students/Certificate-exams/
http://www.cimaglobal.com/en-gb/Students/Exam-preparation/Certificate/
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* CIMA zastrzega sobie, iż niektóre stawki oraz daty mogą ulec zmianie wraz z nowym rokiem  kalendarzowym. Ewentualne 

zmiany będą widoczne na ogólnej stronie CIMA: www.cimaglobal.com. 

 

 

Co dalej? 

 Słyszeliście o konkursie GBC-Global Business Challenge ? Przystąp do kolejnej edycji w 

przyszłym roku –oni już wygrali!     

 Sprawdź jak zmieniło się życie zawodowe naszych studentów i członków po i w trakcie 

studiowania CIMA –zapoznaj się z ich drogą do sukcesu.   

 Stań się częścią społeczności CIMA – bierz udział w naszych licznych spotkaniach formalnych 

prowadzonych przez naszych specjalistów, dzięki którym będziesz mógł się rozwijać 

zawodowo i zdobywać wiedzę z zakresu rachunkowości i zarządzania, oraz tych 

nieformalnych, na których po prostu świetnie się bawimy –sprawdź co u nas słychać.  

 

Skontaktuj się: 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Katedra Rachunkowości Finansowej 

Koordynator Projektu     Sekretariat 
Dr Bogusława Bek-Gaik     Katedra Rachunkowości Finansowej 
pokój 503, pawilon F     pokój 502, pawilon F 
email: cima@uek.krakow.pl    tel.: +48 12 2935646 

tel./fax.: +48 12 293 50 41 
Wydział Finansów 
ul. Rakowicka 27 
31-510 Kraków 
 
Dodatkowe informacje 
Dr Małgorzata Szulc 
pokój 512, pawilon F 
email: szulcm@uek.krakow.p   

www.cima.uek.krakow.pl  
 

 

http://www.cimaglobal.com/en-gb/Events-and-cpd-courses/globalbusinesschallenge/what-will-the-gbc-bring-me/
http://www.cimaglobal.com/Events-and-cpd-courses/globalbusinesschallenge/Poland/
http://www.cimaglobal.com/en-gb/Our-locations/Poland/Witaj-w-CIMA-Polska/CIMA-success-stories/
http://www.cimaglobal.com/Our-locations/Poland/News/
mailto:cima@uek.krakow.pl
mailto:szulcm@uek.krakow.p
http://www.cima.uek.krakow.pl/
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CIMA Polska 

Warszawskie Centrum Finansowe     

ul. Emilii Plater 53 

XI piętro, biuro nr 1111 

00-113 Warszawa 

Tel. +48 22 528 66 52, email: poland@cimaglobal.com 

 

 


