Kolegium
Zarządzania i Finansów

Studia mają na celu przygotowanie do pracy w służbach finansowo–księgowych
jednostek sektora finansów publicznych oraz w zespołach kontroli wewnętrznej (audytu)
i w jednostkach wykonujących funkcje kontrolne.

ATUTY KIERUNKU

Aplikowalna wiedza – z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, kontroli i audytu w
sektorze publicznym

Cenne relacje – kontakty w branży, nie tylko wśród doskonałych wykładowców, ale
również wśród słuchaczy

Praktyczne kompetencje – spełniają ustawowo określone wymagania
stanowiska głównego księgowego jsfp

dotyczące

DLACZEGO WARTO?
•
•

•

Doskonały sposób na poszerzenie wiedzy, zdobywanie nowych kwalifikacji i
rozwój zawodowy, gdyż koncentrują się na praktycznych kwestiach.
Stwarzają możliwość zwiększenia swojej wartości na rynku pracy, ułatwiają
zdobycie dobrej pracy, zmianę miejsca pracy czy też awans w danym miejscu
pracy.
Stanowią potwierdzenie dla pracodawcy, że absolwenci chcą się rozwijać i że
zależy im na zdobywaniu doświadczenia.
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DLA KOGO?
Studia polecane są szczególnie dla:
• kadry kierowniczej, głównych księgowych, pracowników działów finansowoksięgowych w różnych formach organizacyjnych sektora publicznego,
• członków organów nadzorczych,
• kontrolerów, audytorów i osób, które zamierzają pracować w kontroli lub jako
audytorzy,
• pracowników
agencji, fundacji, przedsiębiorstw i innych jednostek
współpracujących z sektorem finansów publicznych.

PROGRAM
Specyfika funkcjonowania jednostek sektora publicznego (16 godz.)
• Podstawy rachunkowości w świetle krajowych regulacji prawnych (28 godz.)
• Zagadnienia prawne związane z rozliczeniami publiczno-prawnymi w sektorze
publicznym (24 godz.)
• Organizacja rachunkowości w jednostkach sektora publicznego i kontrola
wewnętrzna (28 godz.)
• Szczególne zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych (54
godz.)
• Audyt wewnętrzny rachunkowości i sprawozdawczości (12 godz.)
• Kontrola zewnętrzna rachunkowości i sprawozdawczości (12 godz.)
• Seminarium dyplomowe (6 godz.)
Razem: 180 godz.
•

KIEROWNIK STUDIÓW
dr Anna Kłopotek
Instytut Rachunkowości
Kolegium Zarządzania i Finansów

INFORMACJE TECHNICZNE
Zajęcia będą organizowane stacjonarnie lub za pośrednictwem aplikacji Microsoft
TEAMS.
Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do
aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na
studia. Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli
www.sgh.waw.pl
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utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki
temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym
miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów.
Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet,
smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od
smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu
i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może
być prowadzona na czacie).

REKRUTACJA
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta. Uiszczenie opłaty oraz złożenie kompletu
wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.
Link do rejestracji: https://podyplomowe-rejestracja.sgh.waw.pl/Studia-PSRKSP
Uwaga!
Semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 będzie realizowany w zależności od
decyzji władz Uczelni w zakresie prowadzenia zajęć – w trybie stacjonarnym lub online z
wykorzystaniem platformy MS TEAMS.
Uruchomienie edycji 2. zaplanowane jest w semestrze zimowym roku akademickiego
2021/2022. Rozpoczęcie zajęć planowane jest się w listopadzie 2021 r.
Czas trwania studiów: 2 semestry.
Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:
• formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
• odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego
stopnia,
Uwaga:
Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć
zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów
podyplomowych SGH.
Nostryfikacja i uznanie dyplomu
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:
• obecność na zajęciach z udziałem w dyskusji,
• zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów,
• złożenie zaakceptowanej pracy końcowej,
• złożenie egzaminu końcowego przed komisją egzaminacyjną.
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HARMONOGRAM
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty 10:00–17:30 i niedziele
8:30–15:30.
Terminy zjazdów:
• 20-21 listopada 2021 r
• 11-12 grudnia 2021 r.
• 15-16 stycznia 2022 r.
• 29-30 stycznia 2022 r.
• 19-20 lutego 2022 r.
• 12-13 marca 2022 r.
• 09-10 kwietnia 2022 r.
• 23-24 kwietnia 2022 r.
• 14-15 maja 2022 r.
• 11-12 czerwca 2022 r.
• 02-03 lipca 2022 r.
• lipiec-wrzesień 2022 r. - obrona pracy końcowej

OPŁATY
Opłata za całość studiów wynosi 6000 zł
Możliwość wpłaty w dwóch ratach:
I rata: 4000 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 2000 zł – płatna na koniec pierwszego semestru studiów.
W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć.
Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.
Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji
na studia.

KONTAKT
Sekretarz studiów
mgr Magdalena Białobrzeska-Syta
tel.: +48 22 564 9265
tel.: +48 573 950 228
e-mail: mbialo@sgh.waw.pl
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Kierownik studiów
dr Anna Kłopotek
tel.: +48 504 322 059
e-mail: aklopo@sgh.waw.pl
adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
ul. Madalińskiego 6/8, pok. 340
02-513 Warszawa
Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Rachunkowości
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