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Dragi studenti,
Felicitari pentru alegerea de a va inscrie la programul de Master acreditat ACCA:

“Audit si Consultanta in Afaceri”, Universitatea Craiova
Absolvirea acestui program de Master va oferă posibilitatea de a fi scutiti de la 4
dintre cele 13 examene ale calificării ACCA, cea mai recunoscuta calificare
internatională in domeniul financiar-contabil.
De asemenea, puteti aplica pentru Bursele Accelerate cu ajutorul carora beneficiati
de conditii speciale la înscrierea ca student ACCA:


platiti doar 10£ /echivalare in loc de 74£ respectiv 100£



sunteti scutiti de la taxa anuala de student in valoare de 105£ pentru primul an

Eşti interesat?
Lasă-ţi aici datele de contact şi iţi vom trimite mai multe detalii!

Economisesti

£389

Ai de promovat
doar 9 examene
pentru a obtine
calificarea ACCA

Poţi adauga în
scurt timp o
calificare
internationala in
CV-ul tau

Care sunt următorii paşi?
1) Completează cât mai curând acest formular pentru a-ţi rezerva un loc la bursele
Accelerate iar noi te vom contacta cu detalii. Deadline 1 iulie 2019.
2) Te vom informa pe email daca eşti eligibil pentru bursele Accelerate şi iţi vom trimite
ghidul de înregistrare.

Cum va poate ajuta ACCA sa incepeti o cariera internationala in finante,
contabilitate si audit?
Suntem cea mai mare asociatie internationala in finante contabilitate cu
recunoastere in peste 181 de tari si avem parteneriate cu numerosi angajatori la nivel
global, prin urmare cunostintele tale in acest domeniu vor fi recunoscute oriunde in
lume iar CV-ul tau va fi deveni mai competitiv;
Echivalari (scutiri) de la examene– prin bursa Accelerate poţi primi echivalari la 4
din cele 13 examene ACCA cu doar 10£/echivalare ceea ce înseamna că mai ai doar 9
examene de promovat si vei fi de asemenea scutit si de taxa anuala de student in primul
an;
Oferim materiale online gratuite pentru pregatirea examenelor dar si cursuri de
limba engleza pentru toti studentii ACCA;
Pe langa calificarea propriu zisa, ACCA ofera acces gratuit la ultimele cercetari in
domeniul financiar-contabil prin Professional insights, sfaturi de cariera si acces la
platforma internationala de joburi Career advice and support si puteti rasfoi gratuit si
revista noastra pentru studenti economisti Student accountant magazine

Care este angajamentul tău faţa de ACCA?

• Să plateşti taxa de înscriere de 79 £ pana la data de 1 iulie 2019 si 40£ pentru cele 4
echivalari imediat dupa ce vei incarca in contul tau diploma de absolvire a programului
de Master (termenul limita este iulie 2020)
• Să trimiţi la ACCA (students@accaglobal.com) diploma de absolvire a programului de
Master tradusa in limba engleza pana cel târziu în iulie 2020. Va rugam sa luati in
considerare ca dupa depasirea acestui termen bursa Accelerate va expira si nu veti mai
putea beneficia de pretul redus pentru echivalari.

