
BPP Professional education

Dlaczego warto uczyć się acca z  BPP?

Jesteśmy największym na świecie partnerem edukacyjnym ACCA z ponad 40-letnim doświadczeniem w nauczaniu  
profesjonalistów. Oferowane przez BPP Professional Education szkolenia posiadają najwyższą akredytację przyznawaną przez 
ACCA: Platinum Approved Learning Partner.

Podstawą nauki w BPP są wykłady prowadzone przez doświadczonych trenerów i nowoczesna platforma edukacyjna online, która 
dzięki swojej strukturze pozwala efektywnie zarządzać czasem przeznaczonym na naukę. Stosując się do naszych wytycznych 
masz wyższe szanse na zdanie egzaminów ACCA.

Dodaj do tego szeroką bazę z pytaniami egzaminacyjnymi ACCA, dodatkowe interaktywne webinaria, takie jak Focus Sessions 
i Exam Advice oraz forum studentów, a będziesz miał wszystkie narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu na egzaminach 
ACCA!

BPP MoMentuM - nasza MetoDologia

BPP Momentum to nasze nagradzane podejście do nauki, które realnie zwiększa Twoje szanse na sukces.

 » Sam podejmujesz decyzję jaki format szkoleń najlepiej odpowiada na Twoje potrzeby: szkolenia stacjonarne, elastyczne 
Online Classroom lub interaktywne Online Classroom Live z webinariami na żywo.

 » Zamawiając pełne szkolenie BPP (zintegrowane lub składające się z części Taught, Revision oraz Mock) korzystasz  
z programu Lifetime Pass Assurance. W razie niepowodzenia na egzaminie ACCA, możesz skorzystać z kolejnego  
szkolenia zupełnie za darmo - tyle razy, ile będziesz potrzebował.

Nasze darmowe webinaria Focus Sessions, kompleksowe narzędzia edukacyjne online zawierające pytania egzaminacyjne oraz 
biblioteka z nagranymi wykładami trenerów to efektywny sposób przygotowań do egzaminów.

 » Śledzisz swoje postępy w nauce poprzez spersonalizowaną Drabinę Osiągnięć (Achievement Ladder), dzięki której  
zidentyfikujemy Twoje mocne i słabe strony i zapewnimy Ci wsparcie w dalszej nauce.

 » Nasi doświadczeni trenerzy oraz opiekunowie szkoleń są z Tobą przez cały czas. Jako profesjonaliści wiemy, jak wspierać 
i pomagać innym profesjonalistom. 

 » Akredytowane przez ACCA materiały dydaktyczne są najlepszym źródłem wiedzy.

ACCA Qualification - the future
PrzewoDnik BPP Po zMianach w kwalifikacji acca
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acca Qualification - the future

Stowarzyszenie ACCA nieustannie pracuje nad tym, aby kwalifikacja ACCA odpowiadała na aktualne potrzeby rynku pracy 
i pracodawców, z którymi blisko współpracuje. Dlatego też rok 2018 to czas sporych zmian - począwszy od wprowadzenia 
obowiązkowych egzaminów komputerowych Session CBEs do przedmiotów F5, F7, F8, F9, przez nowy moduł etyczny,  
aż po przebudowę poziomu Professional i wprowadzenie nowego egzaminu Strategic Business Leader.

Jako globalny partner edukacyjny ACCA, BPP od początku aktywnie wspierało ACCA w przygotowaniach do tych zmian  
i w ich wdrażaniu. Uważamy, że są to zmiany na lepsze i wierzymy, że zostaną dobrze ocenione przez studentów. Nasi 
metodologowie oraz trenerzy przez wiele miesięcy pracowali nad dopasowaniem szkoleń i materiałów dydaktycznych do 
nowych wymagań ACCA. Wszystko po to, abyś Ty mógł skupić się tylko na nauce.

Zmian nie należy się bać - wystarczy się do nich odpowiednio przygotować. Właśnie dlatego przedstawiamy poniżej 
wszystkie najważniejsze zmiany wprowadzane przez ACCA. Jeśli pominęliśmy coś istotnego dla Ciebie - skontaktuj się  
z nami, a my z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.

egzaMiny koMPuterowe session cBes

Nowości dotyczące egzaminów komputerowych są wprowadzane na świecie stopniowo - w Polsce już w zeszłym roku 
można było podchodzić do egzaminów F5, F7, F8 i F9 w nowym formacie, ale dopiero od czerwca tego roku format  
egzaminów komputerowych staje się obowiązkowy dla wszystkich studentów. Od sesji Czerwiec 2018 egzaminy F5, F7, F8 
i F9 będą dostępne wyłącznie jako egzaminy komputerowe.

W dalszym ciągu będą to egzaminy, do których będzie można podchodzić w czterech sesjach w roku w terminach  
wyznaczonych przez ACCA. Nie zmienia się także sposób zapisu na egzaminy (przez indywidualne konta myACCA)  
oraz trzy okresy zapisu różnicujące wysokość opłat egzaminacyjnych (Early, Standard i Late).

zMiana PozioMu acca Professional

ACCA postanowiło przebudować poziom Professional swojej kwalifikacji, aby wprowadzić do syllabusa  dodatkowe  
kompetencje strategiczne i zaawansowane umiejętności wymagane w dzisiejszych czasach od finansistów. 

kluczowe fakty - co się BęDzie zMieniało?
 » Poziom Professional zmienia nazwę na Strategic Professional.

 » Moduł Essentials będzie się składał z dwóch przedmiotów: Strategic Business Leader (nowy egzamin case study 
zastępujący dotychczasowe przedmioty P1 i P3) oraz Strategic Business Reporting (zastępujący przedmiot P2).

 » Moduł Options pozostaje bez zmian - w dalszym ciągu będzie się składał z 4 przedmiotów, spośród których  
będziesz musiał wybrać 2.

 » Oznacza to, że zmieni się liczba egzaminów wymaganych do zdobycia pełnej kwalifikacji ACCA 
- trzeba będzie zaliczyć 13 egzaminów (zamiast 14, jak obecnie).

 » Nowa struktura poziomu Professional zacznie obowiązywać od sesji Wrzesień 2018 - oznacza to, że ostatnią sesją 
egzaminacyjną, w której można podejść do egzaminów P1, P2 lub P3 jest sesja Czerwiec 2018. 

 » Osoby, które w sesji Czerwiec 2018 chciałyby podchodzić po raz pierwszy do egzaminów P1 i P3 nie będą miały 
takiej możliwości. Sugerujemy wybór przedmiotu P2 lub egzaminów z modułu Options w tej sesji.

 » ACCA nie wprowadza żadnego okresu przejściowego.
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struktura kwalifikacji acca oBowiązująca oD września 2018

zMiany koMunikacyjne

Egzaminy ACCA zawsze można było zdawać w dowolnej kolejności w obrębie poszczególnych modułów. Aby podkreślić 
to podejście, ACCA odchodzi od dotychczasowych skrótowych nazw przedmiotów (F1, F2 etc.) i wprowadza nowe skróty 
literowe (AB - Accountant in Business, MA - Management Accounting etc.). Dodatkowo zmieniają się nazwy modułów na 
poziomie Fundamentals na Applied Knowledge oraz Applied Skills.

Wszystkie nowe nazwy i skróty znajdują się na powyższej grafice przedstawiającej strukturę kwalifikacji.

MoDuł etyczny: ethics anD Professional skills MoDule

Od 31 października 2017 wprowadzony został nowy moduł etyczny, którego zaliczenie jest w dalszym ciągu jednym z trzech 
elementów wymaganych przy ubieganiu się o członkostwo w ACCA.

Został on zaprojektowany w taki sposób, aby bardziej nawiązywać do codziennych wyzwań, które stawiane są przed  
finansistami. Przede wszystkim ma na celu rozwinięcie zaawansowanych umiejętności etycznych i profesjonalnych  
pomocnych w wypełnianiu obowiązków służbowych. Powiązanie modułu etycznego z umiejętnościami wymaganymi na 
egzaminach Strategic Professional w naturalny sposób łączy oba te elementy kwalifikacji ACCA.

Ze względu na to powiązanie, sugerujemy podejść do modułu etycznego przed rozpoczęciem poziomu Strategic  
Professional.

syllaBus egzaMinów acca

ACCA regularnie sprawdza syllabusy wszystkich przedmiotów pod kątem ich aktualności i dopasowania do  
zmieniającego się świata oraz wprowadza niezbędne zmiany. Od września 2018 roku będą obowiązywały zrewidowane 
syllabusy (Wrzesień 2018-Czerwiec 2019), jednak zdecydowana większość egzaminów ACCA pozostaje bez zmian, jeśli 
chodzi o egzaminowane zagadnienia czy typy pytań egzaminacyjnych. W niektórych przedmiotach pojawiają się drobne 
zmiany, z którymi można się zapoznać na stronie ACCA.

Wyjątkiem są egzaminy z modułu Essentials, które w miejszym lub większym stopniu ulegają zmianom (przede wszystkim 
Strategic Business Leader).
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Applied  
Knowledge

 » Accountant in Business (AB)

 » Management Accounting (MA)

 » Financial Accounting (FA)

Applied Skills

 » Corporate and  

Business Law (LW)

 » Performance  

Management (PM)

 » Taxation (TX)

 » Financial Reporting (FR)

 » Audit and Assurance (AA)

 » Financial Management (FM)

Strategic  
Professional

 » Strategic Business Leader (SBL)

 » Strategic Business Reporting 

(SBR)

 » Advanced Financial  

Management (AFM)

 » Advanced Performance  

Management (APM)

 » Advanced Taxation (ATX)

 » Advanced Audit  

and Assurance (AAA)

ESSENTIALS

OPTIONS (pick two)

Experience

Three years of relevant 
work experience.

Ethics and  
Professional  
Skills module

Qualified  
Professional  
Accountant
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strategic Business rePorting

 » Nowa wersja egzaminu P2 Corporate Reporting. Podobnie jak w poprzedniej wersji egzaminu, także na SBR  
niezbędna będzie znajomość technicznych aspektów raportowania. Dodatkowo student będzie musiał wykazać się  
umiejętnościami komunikacyjnymi, aby przedstawić temat i płynące z raportów wnioski zróżnicowanym grupom  
interesariuszy.

 » Syllabus przedmiotu nie różni się znacząco od tego obowiązującego przy egzaminie P2. 

strategic Business leaDer

 » Nowy 4-godzinny egzamin case study z modułu Essentials.

 » Egzamin obejmuje takie zagadnienia jak zarządzanie firmą, ryzyko, strategia, innowacyjność, zarządzanie zmianą przy 
wykorzystaniu nowych technologii oraz analizy danych.

 » Scenariusze przedstawione na egzaminie oparte będą na sytuacjach z życia codziennego i będa miały na celu  
w realny sposób oddać wyzwania stojące przed pracownikami działów finansowych. Aby zaliczyć egzamin student  
będzie musiał wykazać się wiedzą techniczną, a także profesjonalnym i etycznym podejściem do poruszanych  
tematów.

Podejście rekomendowane Przez BPP

 » Jak dotychczas, zalecamy podchodzenie do 4 egzaminów w roku (dotyczy to egzaminów dostępnych w sesjach). 

 » Egzaminy te można rozłożyć po jednym w każdej sesji egzaminacyjnej w roku, po dwa w dwóch sesjach lub w inny 
sposób dopasować do indywidualnych zobowiązań i preferencji.

 » ACCA pozwala na pełną dowolność w kolejności podchodzenia do egzaminów na poziomie Professional (od września 
Strategic Professional) - można podejść najpierw do dwóch egzaminów Options, a później do przedmiotów z modułu 
Essentials (przy Strategic Business Leader jest to wręcz zalecane podejście).
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szkolenia i materiały dydaktyczne BPP

egzaMiny koMPuterowe - session cBes (f5, f7, f8, f9)

BPP prowadzi szkolenia do egzaminów komputerowych Session CBEs od września 2016 roku i wszystkie materiały  
dydaktyczne (w tym książki) wspierają studentów uczących się do egzaminów w tym właśnie formacie. Dlatego 
przygotowując się u nas do egzaminów w sesji Czerwiec 2018 (i w każdej kolejnej) możesz mieć pewność, że nowy format 
egzaminów w żaden sposób Cię nie zaskoczy.

Aby mieć pewność, że tak będzie oferujemy dodatkowo Mock Exam w formie Online Classroom Live, który  
przygotowany został w oprogramowaniu przypominającym to, które ACCA wykorzystuje w trakcie swoich egzaminów. 
Dzięki temu w praktyce:

 » poćwiczysz pisanie w notatniku egzaminacyjnym, korzystanie z kalkulatora w systemie egzaminacyjnym czy kart  
z formułami;

 » napiszesz i prześlesz do sprawdzenia egzamin Mock przygotowany przez naszych ekspertów w środowisku 
przypominającym oprogramowanie ACCA;

 » otrzymasz sprawdzonego Mocka wraz z komentarzem markera BPP;

 » weźmiesz udział w webinarium prowadzonym przez naszego eksperta, aby zrozumieć popełnione błędy i poprawić 
techniki wymagane na egzaminach komputerowych;

 » otrzymasz jasne wytyczne dotyczące kolejnych kroków w przygotowaniu do egzaminu ACCA.

egzaMiny strategic Business leaDer (sBl) i strategic Business rePorting (sBr)

Szkolenia BPP do egzaminów SBL i SBR są dostępne w dwóch formatach: zintegrowanych szkoleń Online Classroom  
oraz interaktywnych szkoleń Online Classroom Live, które podzielone są na części Taught, Revision oraz Mock.  
Zalecane jest oczywiście korzystanie z pełnych szkoleń BPP, aby skorzystać w pełni z naszej metodologii oraz być objętym  
programem gwarancyjnym Lifetime Pass Assurance.

Do obu przedmiotów dostępne są dodatkowo w ofercie podręczniki:

 » Workbook - nowa wersja podręcznika Study Text

Workbook łączy w sobie trzy elementy: wiedzę wymaganą na egzaminie ACCA, nowe umiejętności profesjonalne 
ACCA oraz, niezbędne według nas, umiejętności sukcesu BPP. Każdy rozdział Workbooka zawiera zadania oparte na 
scenariuszach, które budują pewność siebie i pogłębiają zrozumienie przerabianych zagadnień. 

 » Practice & Revision Kit (P&R Kit)

Tak, jak w przypadku pozostałych przedmiotów - Practice & Revision Kit do egzaminów SBL i SBR to podręcznik 
pomagający sprawdzić zdobytą wiedzę poprzez przełożenie teorii na praktyczne zadania. Dodatkowo w P&R  Kit zawarte 
są zadania mające na celu rozwój umiejętności profesjonalnych ACCA oraz umożliwiające doskonalenie umiejętności 
sukcesu BPP.

Oba podręczniki będą dostępne w ramach szkoleń BPP w formacie online na platformie edukacyjnej BPP.
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wejDź na naszą stronę

+48 509 903 454

zaDzwoń Do nas

acca@BPP.Pl

naPisz Do nas
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