Kwalifikacja ACCA - przewodnik BPP
Wszystko co musisz wiedzieć o ACCA
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ACCA daje kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu
finansów oraz rachunkowości, która umożliwia pracę na
różnych stanowiskach. Uczy nowoczesnego zarządzania
przedsiębiorstwem, zarządzania ryzykiem, planowania
strategicznego, prawa, a także pozwala specjalizować się
w audycie i podatkach.
BPP Professional Education jest największym na świecie
partnerem edukacyjnym ACCA. Lata doświadczeń
pozwoliły nam w najwyższym stopniu dopasować
metodologię nauczania do wymagań egzaminacyjnych
ACCA.
BPP w Polsce działa od prawie 20 lat i posiada najwyższy
status jakości i efektywności przyznawany przez ACCA
- Approved Learning Partner Platinum. Jest on
poświadczeniem naszego profesjonalizmu, zaangażowania
i rezultatów - zdawalność naszych studentów jest średnio
o 20% wyższa od ogólnych wyników ACCA.
Dla nas najważniejsza jest Twoja satysfakcja. Dlatego
oprócz elastycznej i kompleksowej oferty szkoleń,
oferujemy wsparcie i pomoc w całym
procesie zdobywania kwalifikacji ACCA.
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O kwalifikacji ACCA
Kwalifikacja ACCA składa się z 16 przedmiotów, spośród których musisz zdać 14 egzaminów (w najwyższym module
wybierasz 2 z 4 egzaminów). Kwalifikacja ACCA podzielona jest na dwie główne części: poziom Fundamentals oraz
poziom Professional. Każdy z nich podzielony jest dodatkowo na dwa moduły.
W ramach kwalifikacji ACCA możesz zdobyć dwa cząstkowe dyplomy: Diploma in Accounting and Business (po
zaliczeniu egzaminów F1-F3) oraz Advanced Diploma in Accounting and Business (na koniec poziomu Fundamentals).
Pierwsze cztery egzaminy (F1-F4) dostępne są w formie testów komputerowych dostępnych na żądanie. Z tych egzaminów
studenci studiów związanych z finansami i rachunkowością są najczęściej zwolnieni (w zależności od
przedmiotów zrealizowanych w trakcie studiów). Ze zwolnień można zrezygnować i podchodzić do egzaminów, aby
odświeżyć i usystematyzować swoją wiedzę - na pewno nie zaszkodzi to na kolejnych egzaminach ACCA.
Pozostałe egzaminy z poziomu Fundamentals oraz Professional dostępne są w czterech sesjach w roku: w marcu,
czerwcu, wrześniu oraz grudniu. Na egzaminy te należy zapisać się z około miesięcznym wyprzedzeniem (zgodnie
z zasadami ACCA). Część egzaminów (F5, F7, F8, F9) można zdawać w formie komputerowej, pozostałe dostępne są tylko
w formie pisemnej.
Rejestracja w ACCA może nastąpić w dowolnym momencie w roku. Aby zarejestrować się w ACCA należy zgromadzić
odpowiednie dokumenty, wypełnić formularz rejestracyjny online i dokonać opłaty rejestracyjnej. Nie masz na to czasu?
Chcesz mieć pewność, że rejestracja zostanie szybko i poprawnie zakończona? Skorzystaj z usługi administracji BPP w
ACCA. W ramach usługi zajmiemy się wszystkimi formalnościami związanymi z rejestracji, zapiszemy Cię na wybrane
egzaminy i dokonamy w Twoim imieniu wszelkich opłat, które następnie zafakturujemy w PLN. Szczegółowe informacje
znajdują się w naszej ofercie.
BPP w Warszawie jest autoryzowanym centrum egzaminacyjnym ACCA - oznacza to, że możesz u nas podejść do
początkowych egzaminów z przedmiotów F1-F4. Dowiedz się więcej o naszym centrum.

Zaplanuj swoje tempo nauki
Jak podejmiesz już decyzję dotyczącą zwolnień musisz zaplanować swoje tempo podchodzenia do egzaminów.
Tylko członkostwo w ACCA przyniesie Ci pełnię możliwych korzyści. Ważne jest zatem, żebyś regularnie podchodził do
egzaminów i osiągnął swój cel tak szybko jak to możliwe.
Cztery sesje egzaminacyjne ACCA w roku powodują, że w sposób elastyczny możesz dostosować harmonogram nauki do
swoich potrzeb. Sugerujemy, abyś podchodził do 4 egzaminów rocznie. Możesz wybrać jedną ze ścieżek sugerowanych
poniżej lub samodzielnie ułożyć sobie harmonogram.

Mało a często

Połączony wariant

Regularne przerwy

Marzec

F5

F9

Marzec

Czerwiec

F6

P1

Czerwiec

Marzec

F6

F5

F9

F6

F5

F9

P1
Options

Options

Options
Wrzesień

F7

P2

Wrzesień

Grudzień

F8

P3

Grudzień

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Czerwiec

P1

F7

F8

Rok 1

P2

P3

Rok 2
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Rok 3

Wrzesień

F7

P2

Grudzień

F8

P3

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Metodologia BPP i sposoby nauki
W BPP zdajemy sobie sprawę, że każdy z Was ma swój własny sposób nauki. Dzięki BPP Momentum dajemy Ci więcej
elastyczności, więcej spersonalizowanej nauki, więcej wsparcia, więcej wartości i, przede wszystkim, więcej wiary w swoje
możliwości i umiejętności.
BPP Momentum to podejście step-by-step, w ramach którego stopniowo budujesz swoją wiedzę, umiejętności oraz
pewność siebie. Dzięki temu będziesz wiedział, gdy będziesz gotowy do egzaminu właściwego.
Trzonem BPP Momentum jest nauka oparta na umiejętnościach - uczysz się według systemu “Powiedz mi, pokaż mi,
pozwól mi spróbować”. Stopniowo zwiększając swoją wiedzę w trakcie procesu nauki masz możliwość jej ciągłego
weryfikowania (poprzez testy online oraz Achievement Ladder) oraz porównywania swoich wyników z pozostałymi
uczestnikami grupy. Achievement Ladder to seria regularnych testów (Steps), które w trakcie trwania kursu rozszerzane są
o kolejne zagadnienia, aż do pełnego egzaminu próbnego.
Im częściej testujesz swoją wiedzę, tym lepiej potrafisz określić swoje słabe obszary wiedzy. BPP Momentum da Ci z kolei
narzędzia, które pozwolą pogłębić Twoją wiedzę i poprawić swoje wyniki. Szeroki zakres ustrukturyzowanych narzędzi do
nauki daje także elastyczność kontrolowania postępów w nauce.
Jesteśmy przekonani o skuteczności naszej metodologii dlatego nasze szkolenia objęte są wieczną gwarancją
zdania egzaminu ACCA - Lifetime Pass Assurance. Chcesz dowiedzieć się więcej o tej gwarancji? Wejdź na naszą stronę.
Nasz pełen program szkoleniowy do egzaminu ACCA składa się z trzech części: Taught, Revision oraz Mock Exam.
W zależności od poziomu trudności danego przedmiotu oraz typu kursu, szkolenie dostępne jest w formie zintegrowanej
(łącząc wszystkie części w jednym kursie) lub w podziale na poszczególne części.
Wymienione poniżej elementy są częścią składową każdej dostępnej opcji szkoleniowej.

ciągłe wsparcie trenera

materiały edukacyjne
na platformie e-learningowej

drabina osiągnięć

- achievement Ladder

Dostęp do obszernej biblioteki materiałów
edukacyjnych - kilkadziesiąt godzin
nagranych sesji szkoleniowych,
pełne podręczniki w formacie PDF,
dodatkowe artykuły.

Seria testów obejmujących coraz
większą część materiału,
która mierzy postępy w nauce.

Dodatkowe elementy poszczególnych opcji szkoleniowych:

Szkolenia Stacjonarne

zajęcia stacjonarne

2-4 dni szkoleniowe
prowadzone przez
doświadczonych
trenerów

BPP.

Dowiedz się więcej

Online Classroom Live

Online Classroom

rozszerzonej

podstawowej

Szkolenia online w wersji

webinaria na żywo

Sesje szkoleniowe na żywo,
podczas których trener:
• omawia trudne
zagadnienia,
• przedstawia metody
rozwiązywania zadań,
• wyjaśnia wątpliwości,
• odpowiada na pytania.
Dowiedz się więcej
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Szkolenia online w wersji

struktura i harmonogram

Każde szkolenie Online
Classroom ma swój własny
harmonogram, strukturę
i opiekę trenera, dzięki którym
motywujemy Cię do nauki
i systematyczności, jednocześnie
pozostawiając Tobie decyzję,
kiedy chcesz się uczyć.
Dowiedz się więcej

Ile może kosztować ACCA?
Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie „Ile to kosztuje?”. Koszt całej kwafilikacji zależy od kilku czynników:
liczby przyznanych i przyjętych zwolnień, czasu potrzebnego na skończenie ACCA, sposobu nauki oraz liczby
ewentualnych poprawek (niestety nawet najlepszym się zdarza). Poniżej pokazujemy dwa przykładowe warianty
(wszystkie ceny są cenami orientacyjnymi; jeśli zależy Ci na dokładnej wycenie skontaktuj się z koordynatorem ACCA
w BPP)

Wariant 1.
Założenia są następujące (1 GBP= 5,5 zł):
• rejestracja w ACCA
1 x 79 GBP = 435 zł
• brak zwolnień z początkowych egzaminów		
• 3 lata potrzebne na zrobienie całej kwalifikacji (3 opłaty roczne)		
3 x 95 GBP = 1 570 zł
• jedno podejście do każdego egzaminu		
3 x 440 zł + 1 x 560 zł + 5 x 97 GBP + 5 x 121 GBP = 7 875 zł
• samodzielna nauka bez żadnego wsparcia BPP		
							
w sumie: 9 880 zł

Wariant 2.
Założenia są następujące (1 GBP= 5,5 zł):
• rejestracja w ACCA
1 x 79 GBP = 435 zł
• zwolnienie z początkowych egzaminów F1, F2, F3, F4		
3 x 72 GBP + 1 x 97 GBP = 1 722 zł
• jedno podejście do każdego egzaminu			
5 x 97 GBP + 5 x 121 GBP = 5 995 zł
• 3 lata potrzebne na zrobienie całej kwalifikacji (3 opłaty roczne)		
3 x 95 GBP = 1 570 zł
• opieka BPP w ramach usługi administracji (3 lata)				
1 x 300 zł + 5 x 150 zł = 1 050 zł
• komplet podręczników w druku do wszystkich egzaminów ACCA
(materiały F6 wliczone są w cene kursu)
13 * 350 zł = 4 550 zł
• pełne szkolenia BPP Online Classroom Live lub stacjonarne
(z gwarancją Lifetime Pass Assurance)
4 x 2350 zł + 2300 zł + 5 x 2500 zł = 24 200 zł
							
w sumie: 39 522 zł*

Powyższa kalkulacja opiera się na standardowych cenach BPP z oferty.
Zapisz się na newsletter BPP a pierwszy będziesz wiedział o specjalnych ofertach na nasze usługi.
*Według badania Goldman Recruitment z 2016 roku ta inwestycja zwróci Ci się w nieco ponad 2,5 miesiąca po zdobyciu
członkostwa w ACCA - średnie miesięczne wynagrodzenie nowego członka ACCA to 15 000 zł miesięcznie.
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Od czego zacząć? Pierwsze kroki w ACCA i BPP
1. Rejestracja w ACCA
Możesz samodzielnie zarejestrować się w ACCA lub skorzystać z naszej usługi administracji. Niezależnie od tego
potrzebne Ci będą dokumenty wymagane od ACCA. Listę znajdziesz na naszej stronie.
2. Decyzja o zwolnieniach
Po dokonaniu rejestracji w ACCA musisz podjąć decyzję czy chcesz skorzystać ze zwolnień przyznanych przez ACCA czy
też chcesz się przygotować i podejść do wszystkich egzaminów.
3. Wybór pierwszego egzaminu i sposobu nauki
Przed zapisem na pierwszy egzamin ACCA najlepiej zapoznać się z syllabusem ACCA, aby podjąć świadomą decyzję.
Pierwszy egzamin powinien obejmować tematy, które są Ci bliskie i możliwie dobrze znane. Pamiętaj, że na egzaminach
ACCA liczy się nie tylko wiedza, ale przede wszystkim umiejętność zastosowania jej w praktyce. Dlatego też bardzo
istotna jest znajomość technik egzaminacyjnych (za co egzaminator przyznaje punkty i jak odpowiadać na pytania, aby
zdobyć ich jak najwięcej).
To właśnie teraz najbardziej istotne jest doświadczenie i wiedza profesjonalnej firmy szkoleniowej. Korzystaj
z wypracowanych przez lata metodologii. W BPP masz do wyboru kilka typów szkoleń.
4. Wybór konkretnego szkolenia
Gdy już wybierzesz pierwszy egzaminy i typ szkolenia, który jest najbliższy Twojej ulubionej metodzie nauki, musisz
wybrać i zapisać się na konkretny kurs. Pełną listę dostępnych szkoleń dla każdego przedmiotu znajdziesz
w naszej ofercie.
5. Zapis na egzamin
W zależności od przedmiotu możesz zapisać się na egzamin na kilka dni przed planowanym podejściem (dotyczy
egzaminów komputerowych F1-F4) lub w terminach wyznaczonych przez ACCA.
Może się zdarzyć, że kroki 4 i 5 będziesz musiał wykonać w odwrotnej kolejności.
6. Teraz wystarczy zabrać się do nauki. Powodzenia!
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Najczęściej zadawane pytania
1.

Jakie dokumenty muszę zgromadzić do rejestracji?
Zdjęcie, skan dowodu osobistego, dyplom ukończonych studiów, dokument potwierdzający zmianę nazwiska,
jeśli uległo ono zmianie od czasów studiów oraz listę przedmiotów zrealizowanych na studiach (w przypadku
chęci ubiegania się o zwolnienia),.

2.

Czy dokumenty muszą być po angielsku?
Tak. Jeśli nie posiadasz dokumentów w języku angielskim muszą zostać one przetłumaczone przez tłumacza
przysięgłego.

3.

Jakie zwolnienia mogę otrzymać podczas rejestracji w ACCA?
Symulator zwolnień, w którym możesz wstępnie sprawdzić ewentualne zwolnienia, dostępny jest na stronie
ACCA: link tutaj.

4.

Ile trwa zrobienie kwalifikacji ACCA?
To zależy przede wszystkim od Ciebie i Twojego tempa zaliczania egzaminów. Średnio należy zakładać 3-5 lat.

5.

Jak mogę się zapisać na egzamin ACCA?
Na egzaminy F1-F4 (testy CBE) zapisujesz się bezpośrednio w centrum egzaminacyjnym (tj. w BPP).
Na pozostałe egzaminy (komputerowe oraz pisemne) musisz zapisać się samodzielnie przez swoje konto
myACCA lub przez BPP (w ramach usługi administracji; wówczas należy skontaktować się z koordynatorem
ACCA w BPP).

6.

Czy mogę podejść ponownie do niezaliczonego egzaminu?
Oczywiście. Na poprawkę możesz zapisać się już w następnej sesji egzaminacyjnej. Nie ma limitu podejść do
danego egzaminu.

7.

Gdzie znajdę informacje źródłowe dotyczące ACCA?
Na stronie ACCA: www.accaglobal.com/gb/en.

8.

Kiedy mogę się uczyć i zdawać pierwsze egzaminy ACCA?
Aby móc podchodzić do egzaminów musisz się najpierw zarejestrować w ACCA. Naukę możesz natomiast
rozpocząć od zaraz (zapis na szkolenie jest niezależny od rejestracji w ACCA).

9.

Czy mogę zdawać egzaminy w dowolnej kolejności?
Na poziomie Fundamentals egzaminy ACCA należy zdawać modułami: zaczynając od Knowledge (F1-F3)
i następnie przechodząc do Skills (F4-F9). W ramach modułów możesz zdawać egzaminy w dowolnej kolejności.
Na poziomie Professional możesz zdawać egzaminy w dowolnej kolejności.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
•

Wejdź na naszą stronę: bpp.pl

•

Zadzwoń do nas: +48 22 65 62 700

•

Napisz do nas: acca@bpp.pl
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