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Załącznik do uchwały nr 324 Senatu SGH 
z dnia 21 listopada 2018 r. 

 

Program studiów podyplomowych „Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza  

w jednostkach sektora finansów publicznych” 

 

Program zajęć 

Blok tematyczny, tytuł zajęć Rodzaj zajęć* 
Liczba 
godz. 
zajęć 

Współczesne zarządzanie w jednostkach sektora publicznego 40 

Kierunki zmian w zarządzaniu  

Administracja publiczna 

Kontrola wykonania zadań 

wykład 8 

Zarządzanie strategiczne 

Analiza strategiczna  

wykład 

warsztaty 
8 

Zarządzanie projektami 
wykład 

warsztaty 
8 

Zarządzanie ryzykiem 
wykład 

warsztaty 
12 

Zarządzanie finansami warsztaty 4 

Finanse publiczne 100 

Finanse publiczne 

Dyscyplina finansów publicznych 

wykład 

 
8 

Zamówienia publiczne wykład 8 

Rachunkowość budżetowa 

Ustawa o rachunkowości, 

Kontrola ewidencji, 

Badanie sprawozdań finansowych 

wykład 
warsztaty 

36 

Audyt wewnętrzny zasady i standardy 
wykład 

warsztaty 
12 

Informacje o egzaminie na audytora Metody audytu 
wewnętrznego Raportowanie wyników 

warsztaty 4 

Kontrola  
wykład 

warsztaty 
12 

Kontrola zarządcza wykłady 12 

Audyt informatyczny warsztaty 4 

Kontrola pomocy publicznej 
wykład 

warsztaty 
4 
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Finansowanie jednostek sektora finansów publicznych 30 

Fundusze Unii Europejskiej – nowa perspektywa wykład 2 

Audyt funduszy unijnych 

Kontrola funduszy unijnych 

Wykład 
warsztaty 

12 

Partnerstwo publiczno-prywatne warsztaty 2 

Gwarancje i poręczenia  

Skarbu Państwa 
warsztaty 2 

Rynek kapitałowy wykład 8 

Bankowe źródła  wykład 4 

Seminarium dyplomowe seminarium 10 

Łącznie  180 

*wykład, ćwiczenia, seminarium, warsztaty 

 

Efekty uczenia się 

 

Lp. Treść efektu uczenia się 

Liczba godzin Liczba 

ECTS  

1 ECTS 

= 25–30 

godzin 

zajęć 

dydaktycznych 

organizowanych 

przez Kolegium 

indywidualnej 

pracy 

słuchacza 

razem 

1 

rozumie zasady funkcjonowania 

administracji publicznej, 

zna kierunki zmian w globalnym 

zarządzaniu, w tym w sektorze 

publicznym, 

zna zasady prowadzenia kontroli 

wykonania zadań, odpowiedzialności 

za ponoszone zadania; 

8 17 25 1 

2 

zna podstawowe elementy koncepcji 

zarządzania strategicznego, zasady 

formułowania i wyboru strategii przez 

organizacje oraz specyfikę 

zarządzania strategicznego  

w jednostkach sektora publicznego,  

zna metody analizy otoczenia  

i analizy strategicznej oraz potrafi 

wykorzystać wiedzę z tego zakresu 

do przeprowadzenia analizy 

strategicznej danej jednostki sektora 

publicznego; 

8 17 25 1 

3 
zna podstawy zarządzania 

projektami,  
8 17 25 1 
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potrafi sformułować problemy  

w procesie zarządzania projektami,  

zna fazy cyklu życia projektu,  

potrafi oszacować czas projektu, 

zaplanować niezbędne zasoby 

finansowe i rzeczowe dla projektu, 

określić zadania i koszt w 

poszczególnych etapach projektu; 

4 

rozumie proces zarządzania ryzykiem 

oraz zarządzania finansami, 

potrafi przeprowadzić identyfikację 

ryzyka w jednostce sektora finansów 

publicznych i jego analizę, 

zna metody zarządzania ryzykiem 

i potrafi dobrać metodę do 

poszczególnych rodzajów ryzyka, 

zna metody zarządzania finansami  

w podmiotach i potrafi wskazać 

obszary występowania ryzyka w nich; 

16 34 50 2 

5 

zna ustawy: o finansach publicznych  

i o naruszeniu dyscypliny finansów 

publicznych, 

wie jakie są sankcje za niewypełnieni 

obowiązków wynikających ze 

stosowania prawa, które stanowią 

naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych; 

8 17 25 1 

6 

zna ustawę prawo zamówień 

publicznych. Wie kto i w jakich 

przypadkach zobowiązany jest do jej 

stosowania, 

zna proces realizacji zakupu w drodze 

przetargu, 

zna obszary, które powinny podlegać 

kontroli/audytowi w tym obszarze; 

8 17 25 1 

7 

rozumie rachunkowość budżetową, 

zna przepisy ustawy o 

rachunkowości, 

zna rozporządzenia ministra finansów 

w zakresie rachunkowości w sektorze 

publicznym, 

zna mechanizmy ewidencji operacji 

gospodarczych, 

rozumie proces badania sprawozdań 

finansowych; 

36 89 125 5 
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8 

zna regulacje prawne w zakresie 

audytu wewnętrznego, 

zna zasady i standardy audytu 

wewnętrznego, 

zna metody przeprowadzenia audytu 

wewnętrznego Zna zasady audytu 

informatycznego i podstawowe 

problemy związane z jego 

przeprowadzeniem; 

16 84 100 4 

9 

zna wymagania niezbędne są do 

przystąpienia do międzynarodowego 

egzaminu na audytora wewnętrznego 

CGAP, CIA. Zna zasady raportowania 

i przedstawiania wyników audytu; 

4 21 25 1 

10 

zna zasady prowadzenia kontroli, 

wie jakie są etapy postępowania 

kontrolnego,  

wie jakie dokumenty można 

gromadzić w toku czynności 

kontrolnych, 

zna metody doboru próby do kontroli, 

zna mechanizmy i narzędzia kontroli 

pomocy publicznej; 

16 84 100 4 

11 
zna przepisy prawne w zakresie 

kontroli zarządczej. Potrafi wskazać 

etapy wdrażania kontroli zarządczej; 

12 63 75 3 

12 

zna możliwości pozyskania środków 

finansowych przez jednostki sektora 

finansów publicznych, w tym na rynku 

kapitałowym oraz bankowym; 

wie jakie są możliwości pozyskania 

środków z Funduszy Unii Europejskiej 

oraz ich audytowania i kontroli; 

zna zasady partnerstwa publiczno-

prywatnego, 

zna możliwości uzyskania gwarancji  

i poręczeń; 

30 70 100 4 

13 

potrafi wykorzystać wiedzę z obszaru 

audytu wewnętrznego oraz kontroli 

zarządczej w przygotowaniu pracy 

dyplomowej i przedstawieniu jej 

wyników; 

10 90 100 4 

 Łącznie 180 620 800 32 
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Główne bloki merytoryczne według zatwierdzonego przez Radę Kolegium planu: 

• zarządzanie, 

• współczesne zarządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych, 

• finanse publiczne, naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 

• zamówienia publiczne, 

• kontrola zarządcza, 

• kontrola, 

• audyt wewnętrzny, 

• audyt i kontrola funduszy Unii Europejskiej, 

• rachunkowość budżetowa, 

• finansowanie w JSFP. 


