Studia podyplomowe, kursy i szkolenia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
tel. 63-249-72-34
www.pwsz.konin.edu.pl/podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE
„RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA”
Studia są organizowane przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajęcia będą realizowane
w PWSZ w Koninie. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego.
Ukończenie studiów jest jedną z fakultatywnych przesłanek
umożliwiających otwarcie biura rachunkowego lub zdobycia zawodu
księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych.
Cel
Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności miedzy innymi w zakresie:
•
rozróżniania i klasyfikowania składników majątku i źródeł finansowania majątku jednostek
sektora finansów publicznych,
•
rozróżniania i klasyfikowania dochodów i wydatków jednostek sektora finansów publicznych,
•
przychodów i kosztów jednostek sektora finansów publicznych,
•
ewidencji na kontach księgowych,
•
systemu podatkowego w Polsce,
•
analizowania przepisów prawa administracyjnego i podatkowego,
•
sporządzania i czytania sprawozdań finansowych,
•
audytu i kontroli wewnętrznej,
•
zamówień publicznych,
•
partnerstwa publiczno-prywatnego,
•
budżetowania zadaniowego,
•
stosowania narzędzi rachunkowości zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
•
controllingu środków z funduszy Unii Europejskiej.
Adresaci
Studia przeznaczone są dla osób po ukończonych studiach wyższych z tytułem magistra, licencjata lub
inżyniera.
Wykładowcy
Kadrę dydaktyczną stanowią specjaliści – praktycy oraz wykładowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego
i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
Plan studiów
• Wprowadzenie do rachunkowości
• Wprowadzenie do finansów publicznych
• Organizacja rachunkowości budżetowej
• Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego
• Rachunkowość samorządowych jednostek i zakładów budżetowych
• Kodeks postępowania administracyjnego i Ordynacja Podatkowa
• Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej
• Sprawozdawczość budżetowa i finansowa
• Podatek VAT w sektorze finansów publicznych
• Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
• Rachunkowość zarządcza jednostek sektora finansów publicznych
• Partnerstwo publiczno-prywatne
• Zamówienia publiczne
• Budżet zadaniowy
• Controlling środków unijnych
•
E-learning
Czas trwania
•
dwa semestry
•
207 godzin
•
13 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 9:00-15:40)
Doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych – 15 lat
Liczba zrealizowanych i zakończonych studiów podyplomowych – 85 edycji
Liczba absolwentów studiów podyplomowych – 3.010 osób
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Warunki ukończenia
Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę (zaliczenia odbywać się będą drogą elektroniczną;
forma e-learningowa zaliczenia pozwala na rozwiązywanie zadań testowych przez słuchacza w domu).
Otrzymanie pozytywnych ocen z wszystkich przedmiotów warunkuje ukończenie studiów i uzyskanie
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego (nie przewiduje się pisania
i obrony prac dyplomowych).
Koszt uczestnictwa
1700 zł/semestr
Kierownik studiów
dr Beata Sadowska
Katedra Rachunkowości i Controllingu
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
beata.sadowska@wzieu.pl
Sekretariat studiów
pok. 014, parter
ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
tel. 91-44-43-376
podyplomowe@wzieu.pl
Informacja telefoniczna o studiach
dr Beata Sadowska, tel. 501-428-049
Miejsce studiów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
Wymagania:
Aby przystąpić do rekrutacji na studia podyplomowe „rachunkowość budżetowa”, należy
zarejestrować się na stronie:
https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php?option=com_aktual&itemId=198
Po rejestracji elektronicznej, kandydaci zostaną poinformowani o postępowaniu kwalifikacyjnym i
uruchomieniu studiów. Kolejnym etapem rekrutacji na studia podyplomowe będzie złożenie wymaganego
kompletu dokumentów w formie papierowej.
Termin zgłoszeń
rekrutacja trwa do 30 września 2016 roku
Miejsce składania dokumentów
Komplet dokumentów należy przesłać listownie do Szczecina:
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Studia Podyplomowe - Rachunkowość
ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
pok. 014; tel. 91-44-43-376
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