Studia podyplomowe "Rachunkowość i
controlling zarządczy".
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Studia podyplomowe

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/06/03/8833/409678

Cena netto

2 200,00 zł

Cena brutto

2 200,00 zł

Cena netto za godzinę

13,75 zł

Cena brutto za
godzinę

13,75

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

160

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-23

Termin zakończenia
usługi

2020-06-30

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-06-12

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-23

Maksymalna liczba uczestników

30

Kategoria główna KU

Finanse i bankowość

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych prowadzących do zdobycia
kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572,
z późn. zm. )

Zakres tematyczny

studia podyplomowe

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Wyższa Szkoła Informatyki i
Zarządzania im. Prof. T.
Kotarbińskiego z siedzibą w
Olsztyne

Osoba do
kontaktu

Małgorzata Suchorska

E-mail

malgorzata.suchorska@owsiiz.edu.pl

Telefon

89 651 06 40

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest uświadomienie słuchaczom, że proces zarządzania operacyjnego i
strategicznego przedsiębiorstwem to nie jest zbiór przypadkowych decyzji opierających się na
intuicji. Zarządzanie to zintegrowany proces podejmowania decyzji w zakresie planowania,
organizowania, kontrolowania, motywowania oraz korygowania oparty na wiedzy i możliwości
przewidywania przyszłych zdarzeń w oparciu o analizę ryzyka. Jednym z istotnych elementów tak
rozumianej funkcji zarządzania jest planowanie (rozumiane w języku fianansów jako budżetowanie),
oparte na rachunku kosztów oraz kontrolowanie (nazywane controllingiem). Studia o tym profilu
przybliżą słuchaczom zagadnienia w zakresie podejmowania decyzji operacyjnych i starategicznych
lub pozwolą je porzeżyć, a tym samym przyczynić się do wniesienia wartości dodanej dla poprawy
efekywności przedsiębiorstwa. Słuchacz po ukończeniu studiów, w zakresie wiedzy: - rozumie istotę
rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, budżetowania i controllingu oraz ich charakter jako
wiedzy interdyscyplinarnej, -ma wiedzę na temat metod i narzędzi rachunku kosztów, budżetowania i
controllingu, - identyfikuje zależności pomiędzy rachunkiem kosztów, rachunkowością zarządczą,
budżetowaniem, a controllingiem. W zakresie umiejętności: - potrafi zastosować narzędzia rachunku
kosztów, budżetowania i controllingu w praktyce. Potrafi zidentyfikować kluczowe obszary
działalności przedsiębiorstwa, które powinny być poddane procesom budżetowania i controllingu, potrafi sporządzić budżet w oparciu o informacje pozyskane z rachunkowości zarządczej dla
kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstwa, zidentyfikować w ramach controllingu
odchylenia od budżetu, wydać rekomendacje w tym zakresie. W zakresie kompetencji: - posiada
kompetencje w zakresie sprawowania funkcji kierowniczych na stanowisku controllera, -rozumie i
potrafi wykazać istotne funkcje, zadania pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z
budżetowaniem i controllingiem.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi

Program studiów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Finanse
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość podatkowa
Elementy prawa: cywilne, gospodarcze, ubezpieczeń, pracy
Podatki
Podstawy rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów
Budżetowanie i controlling zarządczy
Systemy informatyczne w controllingu
Sprawozdawczość finansowa
Analiza finansowa
Audyt finansowy

Organizacja studiów:
Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z
egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów.
Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.
Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową.
Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są
średnio co dwa tygodnie.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

Grupa docelowa
Adresatami usługi są wszystkie osoby, które są zainteresowane poprawieniem wyniku ﬁnansowego i
usprawnieniem działania przedsiębiorstwa. Wyższa oraz średnia kadra zarządzająca, osoby
odpowiedzialne za przygotowanie informacji niezbędnej zarządzającym w procesie decyzyjnym oraz w
planowaniu i kontroli.Wszystkie osoby, które są zainteresowane poprawieniem wyniku ﬁnansowego i
usprawnieniem działania przedsiębiorstwa. Wyższa oraz średnia kadra zarządzająca, osoby
odpowiedzialne za przygotowanie informacji niezbędnej zarządzającym w procesie decyzyjnym oraz w
planowaniu i kontroli.

Opis warunków uczestnictwa
Rekrutacja odbywa się on-line za pośrednictwem strony: http://owsiiz.edu.pl/oferta/studiapodyplomowe.
Dokumenty niezbędne do zakwalifikowania na studia:

1.
2.
3.
4.

Podanie wraz z kwestionariuszem o przyjęcie na studia podyplomowe.
Poświadczona przez Uczelnię kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Poświadczona przez Uczelnię kserokopia dowodu osobistego.
1 aktualna fotografia.

Materiały dydaktyczne
Uczestnicy korzystają z materiałów dydaktycznych udostepnionych przez Uczelnię.

Informacje dodatkowe
Kontakt do Biura Rekrutacji: 89 651 06 55

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi
Adres:
Artyleryjska 3F
10-165
Olsztyn,
mazurskie

Warunki logistyczne:
woj.

warmińsko-

Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Zajęcia odbywają się w kampusie Wyższej
Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof.
T. Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie.
Budynek Uczelni dostosowany jest do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Posiada windę wew. i zew., oddzielne
toalety i inne usprawnienia. Na terenie
Uczelni działa Bar. Dostęp do WIFI –
bezpłatny. Uczelnia posiada duży parking.
W sąsiedztwie – przystanki MPK, stacja
PKP Olsztyn – Zachodni (ok 300 m), jezioro
Długie

Laboratorium komputerowe,Udogodnienia
dla osób z niepełnosprawnościami,Wi-fi

