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Міжнародна акредитація СІМА навчальних програм 
Одеського національного економічного університету
 
У травні 2017 року програма підготовки на рівень бакалавра та магістра за спеціальністю 071 «Облік та оподаткування» Одеського національного економічного університету була акредитована Привілейованим Інститутом Управлінських бухгалтерів Великобританії CIMA (Chartered Institute of Management Accountants). 

CIMA визнає – Одеський національний економічний університет – авторитетним і поважним вищим навчальним закладом України, надаючи перелік заліків випускникам вказаної спеціальності з урахуванням вдосконаленої процедури СІМА акредитації навчальних програм фінансового напрямку.

Партнерство Одеського національного економічного університету та СІМА дозволить випускникам за спеціальністю «облік і оподаткування» полегшити процедуру отримання кваліфікації СІМА в майбутньому, оскільки іспити СІМА Сертифікаційного та Операційного рівня будуть зараховані при умові успішного завершення навчання в даному ВУЗі.
 
Зараховано буде іспити СІМА з наступних модулів:

Сертифікаційний рівень СІМА:
ВА1	Основи бізнес економіки
ВА2	Основи управлінського обліку
ВА3	Основи фінансового обліку
ВА4	Основи етики, коропративного управління та бізнес права

Професійна кваліфікація СІМА – Операційний рівень :
Е1	Менеджмент організацій
Р1 	Управлінський облік
F1 	Фінансова звітність та оподаткування

Заліки надаватимуться випускникам 2018-2022 років. Акредитацію буде продовжено за умови успішної співпраці та належних результатів екзаменування на кваліфікацію СІМА кандидатів від ВУЗу.
Отримавши звільнення від певних іспитів СІМА, студенти отримують перевагу, оскільки це дає їм можливість отримати міжнародну сертифікацію в значно коротші строки. 

Для отримання міжнародного СІМА Диплому з управлінського обліку випускники бакалаврату та магістратури повинні будуть здати лише один іспит – зовнішнє тестування – кейс-стаді операційного рівня (ситуаційна задача). Це буде значно акселерувати карєрний розвиток випускників, підсилюватиме конкурентні переваги на ринку праці – адже молоді фахівці будуть володіти знаннями та навиками кращих світових стандартів, що затребувані вітчизняними та міжнародними бізнесами.

Інформація про СІМА

CIMA, The Chartered Institute of Management Accountants (Привілейований Інститут Управлінських бухгалтерів, Великобританія) заснований в 1919 році. Є провідною й найбільшою в світі професійною асоціацією фахівців з управлінського обліку. Налічує 229 000 членів і студентів, які працюють у 179 країнах. 

CIMA тісно співпрацює з роботодавцями, проводить передові дослідження, постійно вдосконалює свій навчальний план, оновлює вимоги до фахівців з кваліфікацією CIMA і забезпечує їхнє подальше професійне зростання для того, щоб статус випускника CIMA і в майбутньому залишався найкращою рекомендацією для роботодавців, які шукають фінансово грамотних лідерів бізнесу.
Професіоналізм та етика лежать в основі діяльності CIMA, тому члени і студенти Інституту відповідають високим моральним і кваліфікаційним вимогам, мають стратегічне бачення розвитку бізнесу.
 
CIMA спільно з Американським інститутом сертифікрованих публічних бухгалтерів AICPA заснувала статус привілейованого міжнародного фахівця в галузі управлінського обліку CGMA (Chartered Global Management Accountant) з метою підвищення престижу професії фахівця з управлінського обліку. Цим статусом нагороджуються найбільш талановиті та цілеспрямовані фахівці з управлінського обліку, що володіють знаннями і здібностями для інтенсивного розвитку бізнесу.

Члени і студенти CIMA в Україні працюють на промислових і торговельних підприємствах, у державних установах і некомерційних організаціях - загалом це більше, ніж 200 компаній ключових галузей економіки: сільськогосподарської та харчової, хіміко-фармацевтичної, електроенергетичної промисловості, будівництва, фінансів, державного сектору, інших . 
В Україні доступне очне та дистанційне навчання за програмами СІМА.
Скласти іспити можна у 7 найбільших містах України: Київ, Миколаїв, Дніпро, Харків, Івано-Франківськ, Львів,Тернопіль на базі 21 екзаменаційного центру Pearson Vue. 
 
Докладніше на  "http://www.cimaglobal.com/" \t "_blank"www.cimaglobal.com і в Twitter  "http://www.twitter.com/CIMA_News" \t "_blank"www.twitter.com/CIMA_News



Інформація про ОНЕУ

ОНЕУ (Одеський національний економічний університет) – один із провідних вищих навчальних закладів України, який засновано у 1921 році з метою підготовки висококваліфікованих фахівців з економіки, фінансів, проведення досліджень широкого спектру економічних проблем.

Науковий потенціал ОНЕУ становлять майже 500 чоловік професорсько-викладацького складу, 55%, з яких мають науковий ступінь, в тому числі понад 40 докторів наук, професорів. В університеті працює 9 академіків галузевих академій, 4 заслужених працівників освіти, діячів науки і техніки, що дозволяє успішно виконувати фундаментальні та прикладні наукові дослідження з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки. 

Інтеграція Одеського національного економічного університету у світовий освітній простір підтверджена членством у Європейській асоціації університетів. Високий міжнародний рейтинг колективу університету дозволяє успішно співпрацювати з 50-ма освітніми та науковими установами країн СНД, Німеччини, Мексики, Ізраїлю, Австрії, Голландії, Італії, Румунії, Чехії, Болгарії, Польщі, Франції та ін. 

Викладачі та студенти беруть участь у різних міжнародних програмах і проектах ЄС DAAD, USAID, SIFE, TEMPUS-TACIS, AISEC, АССА, СIMA та ін. Університет включено до реєстру європейських університетів, які працюють у контексті Болонської системи на принципах відкритості й мобільності. Міжнародним відділом університету ведеться успішна робота за програмами подвійних дипломів бакалаврів і обміну студентів. Укладені відповідні угоди з університетами Стразбургу (Франція), Міттвайде (Німеччина). Магдебургу (Німеччина).

Усього в університеті та його структурних підрозділах навчається майже 10 тис. студентів, аспірантів, докторантів і здобувачів. За роки існування в стінах університету підготовлено майже 100 тис. фахівців, що працюють у п'ятдесяти країнах світу. 

Сьогодні ОНЕУ реалізує концептуально новий підхід, який спрямовує навчальний процес на формування компетентного, конкурентоспроможного фахівця, що відповідає міжнародним та вітчизняним стандартам сучасного ринку праці. 

Одеський національний економічний університет 
65082, м.Одеса, вул. Преображенська, 8
(048)723-61-58, (0482)32-04-46 (Fax)

Докладніше на http://www.oneu.edu.ua/" http://www.oneu.edu.ua/



