
  

Informacja 

o naborze na 

Studia Podyplomowe w zakresie 

 Audytu i Kontroli Wewnętrznej 
w roku akademickim 2016/2017 

Organizator 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

w Olsztynie 

Wydział  Nauk Ekonomicznych 

Katedra Rachunkowości 

 

 Kierownik naukowy studiów 

 

dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM 

_______________________________________ 

Adres i telefon sekretariatu studiów 

 

10-957 Olsztyn – Kortowo 

ul. M. Oczapowskiego 4, pok.305 

tel. (089) 523-47-36 

fax (089) 523-45-30 

e-mail: zakrach@uwm.edu.pl 

www.uwm.edu.pl/wne 

________________________________________

Charakterystyka Studiów Podyplomowych 

 

 czas trwania: 10 miesięcy 

 tryb i miejsce prowadzenia zajęć: 12 sobotnio-

niedzielnych zjazdów w Olsztynie  

 uzyskane kwalifikacje: przygotowanie do 

pełnienia funkcji audytora wewnętrznego 

 program zajęć: 220 godzin realizowanych co 

miesiąc w trakcie 12 sobotnio-niedzielnych 

zjazdów 

 wykładowcami będą pracownicy naukowi 

i wybitni praktycy z centralnych agencji 

administracji rządowej 

Realizowany program składa się z następujących modułów: 

 

 metodyka przeprowadzania audytu - 10 godz. 

dr A. Bartoszewicz   - UWM w Olsztynie 

 standardy audytu  

wewnętrznego  - 10 godz. 

 dr A. Bartoszewicz  - UWM w Olsztynie 

 podstawy rachunkowości - 25 godz. 

     prof. H. Lelusz  - UWM w Olsztynie 

     dr C. Kozłowski  - UWM w Olsztynie 

 zarządzanie ryzykiem - 10 godz. 

dr A.Bartoszewicz  - UWM w Olsztynie 

 ustrój administracji publicznej i 

procedury administracyjne - 20 godz. 

mgr E. Klęczar  - konsultant prawny 

 zamówienia publiczne - 20 godz. 

mgr W. Jankowski   – Konsultant ds. 

Zamówień  Publicznych  w Warszawie 

 finanse publiczne  - 25 godz. 

dr M. Garbowski  - UWM w Olsztynie 

 kontrola finansów publicznych –  15 godz. 

mgr S. Bartoszewicz   –  Urząd Kontroli 

                                        Skarbowej w Olsztynie 

 audyt systemów informatycznych  – 15 godz. 

mgr S. Bartoszewicz   –  Urząd Kontroli 

                                        Skarbowej w Olsztynie 

 praktyczne aspekty realizacji zadania                   

audytowego   - 30 godz. 

mgr M. Dublaszewski  –  Audytor Komendy  

                                                Policji w  Olsztynie 

 system funduszy unijnych  -10 godz. 

mgr P.Jodko   - W-M ARR w Olsztynie         

 rachunkowość budżetowa - 25 godz. 

dr C. Kozłowski  - UWM w Olsztynie 

 komunikacja społeczna - 5 godz. 

     dr L. Domańska  - UWM w Olsztynie 

 konwersatorium   - 5 godz. 

prof. H. Lelusz  - UWM w Olsztynie 

 

 

 

Absolwenci Studiów Podyplomowych, którzy 

udokumentują dwuletnią praktykę w zakresie 

audytu wewnętrznego nabędą kwalifikacje do 

pełnienia funkcji audytora wewnętrznego.  
_________________________________________ 

Zasady naboru 

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby posiadające  

wykształcenie wyższe   

 

Opłaty 

Opłatę w wysokości 3600 zł  

(płatne w 2 ratach po 1800 zł)  należy uiścić na  konto: 

UWM Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2 

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 

29 1030 1218 0000 0000 9113 2052 

z dopiskiem 

„Audyt” 22.410.031-500 

__________________________________________ 

Informacje dodatkowe 

 

Od 1.06.2015r. obowiązuje Internetowa Rejestracja 

Kandydatów dostępna na stronie:  

www.uwm.edu.pl (studia podyplomowe) 
 

Po zarejestrowaniu się na studia proszę o przysłanie 

następujących dokumentów na adres Katedry 

Rachunkowości: kwestionariusz osobowy 

(wydrukowany z systemu IRK), dyplom ukończenia 

studiów wyższych, kserokopia dowodu osobistego,  2 

zdjęcia). 

 

Dodatkowych informacji udziela Katedra 

Rachunkowości UWM w Olsztynie,  

tel.(089) 523-47-36. 

 

 

Liczba miejsc ograniczona 

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia 

wymaganych dokumentów 

 

 

 

mailto:zakrach@uwm.edu.pl
http://www.uwm.edu.pl/

