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

“Contabilitate si Informatica de Gestiune”, ASE Bucuresti
Absolvirea acestui program de Licenta vă oferă posibilitatea de a fi scutiți de la 8
dintre cele 13 examene ale calificării ACCA, cea mai recunoscută calificare
internațională în domeniul financiar-contabil.
De asemenea, puteți aplica pentru Bursele Accelerate cu ajutorul cărora beneficiați
de condiții speciale la înscrierea ca student ACCA:


plătiți doar 10£ /echivalare în loc de 80£ respectiv 106£



sunteți scutiți de la taxa anuală de student ACCA in valoare de 112£ pentru
primul an

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

Economisesti

£800

Ai de promovat
doar 5 examene
pentru a obţine
calificarea ACCA

Poţi adăuga în
scurt timp o
calificare
internaţională in
CV ul tău

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.
2) Te vom informa pe email daca eşti eligibil pentru bursele Accelerate şi iţi vom trimite
ghidul de înregistrare. Deadline inregistrare ACCA: 15 martie 2020

Beneficiile bursei Accelerate şi ale calificării ACCA:
• Un CV care iese in evidenţă – Angajatorii doresc absolvenți pregătiți pentru viata
profesională. Absolvenții care combină studiile universitare cu calificarea ACCA au
abilități pentru a aduce imediat plus-valoare la locul de muncă. De asemenea,
demonstrează angajamentul față de o carieră în domeniul finanțelor.
• Echivalări (scutiri) de la examene– prin bursa Accelerate poţi primi echivalări la 8 din
cele 13 examene ACCA cu doar 10£/echivalare ceea ce înseamna că mai ai doar 5
examene de promovat;
• Scutire de la taxa anuală de student ACCA în primul an;
• Ca student ACCA vei face parte dintr-o reţea internaţională de profesionişti in
domeniul financiar contabil din 181 de tari;
• Cunoştinţele tale in finanţe – conta vor fi recunoscute oriunde in lume;

Care este angajamentul tău faţa de ACCA?
• Să plăteşti taxa de înscriere de 79 £ pana la data de 15 martie 2020 si 80£ pentru cele 8
echivalari imediat dupa ce vei incarca in contul tau diploma de absolvire a programului
de Licenta (cel tarziu iulie 2021)
• Să trimiţi catre ACCA (students@accaglobal.com) diploma de absolvire a programului
de Licenta tradusa in limba engleza pana cel târziu în iulie 2021. 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.
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