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▪ maksymalna liczba zniżek za zwolnienia to 7 (w przypadku programów z 9 zwolnieniami - pozostałe 2 zwolnienia są odpłatne w 
pełnej wysokości)

▪ koszt 1 zwolnienia w ACCA na poziomie 10 GBP dla max. 7 zwolnień (płatny po studiach po złożeniu przez studenta dyplomu 
do ACCA)

▪ możliwość rezygnacji z dwóch pełnopłatnych zwolnień i zdania egzaminu w ACCA w celu uzyskania dyplomu ACCA: Advanced 
Diploma in Accounting and Business

▪ skorzystanie z programu Accelerate będzie możliwe tylko jednorazowo (na studiach licencjackich, magisterskich lub 
podyplomowych – bez możliwości przenoszenia)

▪ zwolnienie z pierwszej opłaty rocznej w ACCA (112 GBP)

▪ status studenta ACCA i zwolnienia z poziomów Applied Knowledge oraz Applied Skills przyznane warunkowo już w chwili 
rejestracji

▪ możliwość zdawania kolejnych egzaminów w ACCA jeszcze w trakcie trwania studiów

▪ rejestracja z listem Accelerate na podstawie kodu

▪ obowiązek potwierdzenia zwolnień po studiach = wysłania dyplomu i suplementu w języku angielskim w ciągu 12 miesięcy od 
planowej daty ukończenia studiów na adres students@accaglobal.com (termin podany w liście Accelerate)

*TYLKO DLA NOWYCH REJESTRACJI W ACCA

OFERTA CENOWA NIE DOTYCZY OSÓB ZAREJESTROWANYCH JUŻ W ACCA

Program Accelerate 2020/2021*

mailto:acceleratesupport@accaglobal.com
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Accelerate –
oszczędność 

ponad 700 GBP!
Zestawienie 

kosztów

*Wybór pełnopłatnych zwolnień należy do uczelni – AA i FM to przykładowe warianty z 5 możliwych

Rejestracja 

Accelerate na 

studiach

Rejestracja 

standardowa po 

studiach

Accountant in Business (AB) £10 £86

Management Accounting (MA) £10 £86

Financial Accounting (FA) £10 £86

Corporate and Business Law (LW) £10 £114

Performance Management (PM) £10 £114

Taxation (TX) £10 £114

Financial Reporting (FR) £10 £114

Audit and Assurance (AA) £114* £114

Financial Management (FM) £114* £114

Pierwsza opłata roczna £0 £112

Opłata rejestracyjna £89 £89

Łącznie £387 £1143*pełnopatne zwolnienia wskazuje uczelnia
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Podwójny 
dyplom

Twoja Uczelnia+ 
Advanced Diploma in 
Accounting and Business
od ACCA

▪ 7 zwolnień

▪ 2 egzaminy 

▪ EPSM

4


