Zobacz, co tym razem dla Ciebie przygotowaliśmy w Niezbędniku.
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Cześć,
na pierwszy rzut oka wakacje i nauka nie idą w parze - w końcu wszystkim
wakacje kojarzą się z odpoczynkiem od nauki :) Ale gdyby spojrzeć na to z drugiej
strony, do czego gorąco Cię namawiamy, to okoliczności do przygotowań do egzaminu
są wprost wymarzone: praca kręci się na zwolnionych obrotach, dzień jest długi, a
organizm wypoczęty - w takich warunkach nauka będzie na pewno bardziej wydajna!
Dlatego nie odkładaj na później tego, co możesz zacząć już dziś - zaplanuj
egzamin w drugiej połowie roku, zapisz się i zacznij się uczyć! My będziemy Ci
mocno kibicować i oczywiście pomagać, jak tylko potrafimy najlepiej - dostarczając
przekrojowe materiały do nauki, jak te poniżej.

Zaplanuj sobie najbliższe dwie sesje egzaminacyjne!
Zapisy do sesji wrześniowej

Zapisy do sesji grudniowej

Termin zapisów w trybie "Standard" na egzamin
ACCA we wrześniowej sesji egzaminacyjnej
upływa 29 lipca.

Termin zapisów w trybie "Early" na egzamin
ACCA w grudniowej sesji egzaminacyjnej upływa
12 sierpnia.

Zapisz się na egzaminy →

KURSY I SZKOLENIA
25 lat na rynku szkoleń ACCA
w Polsce

Specjalna oferta dla
powtarzających egzamin

Kaplan, Platinum LP (Global)

Już od 25 lat EY Academy of
Business organizuje szkolenia
stacjonarne do egzaminów
ACCA. Start szkoleń do sesji
grudniowej już 19.10 - dzięki
transmisji na żywo można brać
udział z dowolnego miejsca!

Mogą na nie liczyć osoby
powtarzające egzamin, studenci
ACCA Accelerate, członkowie
PIBR, Stali Klienci BPP. Zobacz
ofertę szkoleń do sesji wrzesień
2019 (oferta do sesji grudzień
2019 wkrótce).

Przełomowa oferta znanej i
lubianej w Polsce firmy zawiera komplet materiałów do
wszystkich egzaminów, płatna
co miesiąc, kwartał lub
rok. Wypróbuj kurs do FM lub
SBR przez 5 dni za darmo!

Studia podyplomowe
zintegrowane z poziomem
Strategic Professional

Studia podyplomowe z
akredytacją ACCA na
poziomie Applied Skills

Diploma oraz Advanced
Diploma in Accounting and
Business

Chcesz połączyć zdobywanie
dyplomu prestiżowej uczelni z
przygotowaniem do ostatnich
egzaminów ACCA? Wybierz
studia zintegrowane z z
poziomem Strategic
Professional!

A może chcesz zdobyć
zwolnienia z egzaminów ACCA
wraz z dyplomem albo MBA?
Wtedy wybierz studia
podyplomowe lub MBA z
akredytacją ACCA na poziomie
Applied Skills!

Czy wiesz, że na drodze do
członkostwa w ACCA czekają
na ciebie atrakcyjne dyplomy i
tytuły, które potwierdzają Twoje
wysokie kompetencje
finansowe?
Dowiedz się więcej.

Ściągawka egzaminacyjna do
września i grudnia

Egzamin próbny to zawsze
dobry pomysł

Student Accountant App

Przygotowaliśmy ściągawkę, w
której znajdziesz KOMPLET
niezbędnych informacji, linków,
dat i zasobów edukacyjnych
pomocnych w nauce.

Zastanawiasz się, na ile jesteś
przygotowany do egzaminu? Nie
warto - po prostu to sprawdź!
Skorzystaj z bezpłatnych
Mock Exams!

Lubiany Student Accountant
Magazine oraz planer
egzaminacyjny w jednym i
zawsze pod ręką - ta appka
ułatwi Ci życie :)

Zaproszenie na konferencję

Power of Connections

ACCA Poszukiwany

Mamy przyjemność zaprosić na
konferencję "Finanse i
controlling w praktyce
biznesowej" już 17.10 w
Krakowie, którą ACCA objęło
Patronatem. Dla uczestnikówstudentów ACCA przygotowana
została zniżka! Szczegóły na
stronie.

Dzięki ACCA nie tylko masz
przewagę kompetencyjną, ale
zyskujesz dostęp do globalnej
sieci kontaktów, która otwiera
przed Tobą niezliczone
możliwości. Daj się zobaczyć i
zaproś innych - zbuduj
wspólnie z nami wirtualną
Mozaikę Relacji!

Chief Accountant - H+H Warszawa
Junior Financial Controller TriGranit - Warszawa
Senior Associate, Finance Luksemburg
Experienced Tax Consultant Advicero Nexia - Warszawa
Więcej ofert na accapolska.pl.

STUDIA i DYPLOMY

PRZYGOTOWANIA

ROZWÓJ

To już koniec newslettera - mamy nadzieję, że okazał się inspirujący i przydatny!

Na koniec - prosimy pomóż nam i odpowiedz na jedno pytanie
dotyczące tego Niezbędnika. Z góry dziękujemy!
Miłego dnia!
Zadzwoń

Skontaktuj się z nami

+48 12 395 70 90

student@accapolska.pl

Bądź na bieżąco
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