Informacja
o naborze na
Studia Podyplomowe w zakresie Ekonomii rachunkowości budżetowej
w roku akademickim 2020/2021
Organizator
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych

Kierownik naukowy studiów
dr Renata Burchart
_______________________________________
Adres i telefon sekretariatu studiów
10-719 Olsztyn – Kortowo
ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 9
tel. (089) 524-55-56
e-mail: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl
www.uwm.edu.pl/wne
________________________________________
Charakterystyka Studiów Podyplomowych
•
•
•
•
•

czas trwania: 10 miesięcy
tryb i miejsce prowadzenia zajęć: 10 sobotnioniedzielnych zjazdów w Olsztynie
uzyskane kwalifikacje:
nabycie wiedzy
niezbędnej do pełnienia funkcji głównego
księgowego w sektorze publicznym
program zajęć: 200 godzin realizowanych co
miesiąc w trakcie 10 sobotnio-niedzielnych
zjazdów
wykładowcami będą pracownicy naukowi
i wybitni praktycy z Olsztyna

Realizowany program składa się z następujących modułów:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podstawy rachunkowości
dr R.. Burchart
rachunkowość budżetowa
dr C. Kozłowski
finanse publiczne
mgr S. Budzyła

- 20 godz.
- UWM w Olsztynie
- 50 godz.
- UWM w Olsztynie
- 20 godz.
- Urząd Wojewódzki w

Olsztynie, Wydział Prawa i Nadzoru

podatki i opłaty lokalne
- 10 godz.
mgr M. Malinowska
- Biuro Rachunkowe w
mgr A. Żuk
Olsztynie, Barbara Kułakow
dyscyplina finansów publicznych - 10 godz.
mgr S. Budzyło
- Urząd Wojewódzki w
Olsztynie, Wydział Prawa i Nadzoru

procedury postępowania podatkowego - 10 godz.
dr R. Burchart
- UWM w Olsztynie
zamówienia publiczne
- 20 godz.
mgr W. Jankowski
- Konsultant ds.
Zamówień Publicznych w Warszawie

analiza finansowa
- 10 godz.
dr M. Kowalewski
- UWM w Olsztynie
podstawy ekonomii
- 10 godz.
prof. R. Warżała
- UWM w Olsztynie
komunikacja społeczna
- 5 godz.
dr L. Domańska
- UWM w Olsztynie
audyt wewnętrzny
- 10 godz.
dr A. Bartoszewicz
- UWM w Olsztynie
rynek finansowy
- 10 godz.
prof. A. Buszko
- UWM w Olsztynie
doradztwo podatkowe
- 10 godz.
mgr M. Malinowska
- Biuro Rachunkowe w
mgr A. Żuk
Olsztynie, Barbara Kułakow
konwersatorium
- 5 godz.
dr R. Burchart
- UWM w Olsztynie

Absolwenci Studiów nabywają wiedzę niezbędną do
pełnienia funkcji głównego księgowego w sektorze
publicznym (Dz.U. nr 102, poz. 1116 z dnia 27 lipca
2001 r.)
Zasady naboru
O przyjęcie mogą ubiegać się osoby posiadające
wykształcenie wyższe
Opłaty
Opłatę w wysokości 3600 zł należy uiścić na konto:
(istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 2 raty)
UWM Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
Bank Pekao S.A.
62 1240 6960 5804 0000 2241 0068
z dopiskiem
„Rachunkowość budżetowa”
__________________________________________
Informacje dodatkowe
Obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów
dostępna na stronie: www.uwm.edu.pl (w zakładce:

Kandydaci/Studia podyplomowe/ rejestracja IRK)
Po zarejestrowaniu się na studia proszę o przysłanie
następujących dokumentów na adres sekretariatu
studiów podyplomowych: kwestionariusz osobowy
(wydrukowany z systemu IRK), dyplom ukończenia
studiów wyższych, kserokopia dowodu osobistego.
Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Studiów
Pani Magdalena Janczyło, WNE UWM w Olsztynie,
tel.(089) 524-55-56.

Liczba miejsc ograniczona
O przyjęciu decyduje kolejność złożenia
wymaganych dokumentów
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