EUROPEJSKIE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
SEKTORA PUBLICZNEGO

CHARAKTERYSTYKA

Komisja Europejska, wywiązując się z obowiązku nałożonego art. 16 ust. 3
dyrektywy Rady 2011/85/UE w sprawie wymogów ram budżetowych państw
członkowskich, przeprowadziła ocenę przydatności Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego dla państw członkowskich.
Działanie to zapoczątkowało szeroki proces wdrażania jednolitych standardów
rachunkowości sektora publicznego (europejskich standardów rachunkowości
sektora publicznego) we wszystkich krajach Unii Europejskiej. To niezwykle
ważny etap reformy zarządzania finansami publicznymi, której głównym celem
jest osiągnięcie pełnej przejrzystości i poprawy jakości sprawozdawczości
finansowej jednostek sektora publicznego w Krajach Członkowskich.
Studia Europejskie standardy rachunkowości sektora publicznego zawierają
prezentację założeń koncepcyjnych oraz szczegółowych rozwiązań
międzynarodowych standardów rachunkowości sektora publicznego na tle
aktualnych polskich regulacji prawnych. Określony zakres tematyczny studiów
koncentruje się na takich elementach teorii finansów publicznych i zasad
prowadzenia rachunkowości jednostek sektora publicznego, które wykorzystane
zostaną w praktyce podczas procesu dostosowania rachunkowości jednostek
sektora publicznego do jednolitych standardów rachunkowości i
sprawozdawczości określonych dla państw członkowskich Unii Europejskiej.
Uczestnictwo w studiach podyplomowych Europejskie standardy
rachunkowości sektora publicznego pozwoli słuchaczom na zapoznanie się ze
wzorcami dobrych praktyk funkcjonujących w zarządzaniu jednostkami sektora
publicznego w Europie i na świecie, a także na zdobycie unikatowej wiedzy o
charakterze eksperckim i wysokospecjalistycznych kompetencji w zakresie
zarządzania aktywami publicznymi. Słuchacz nabędzie też umiejętności
sporządzania, czytania i analizowania sprawozdań finansowych sporządzonych w
oparciu o międzynarodowe standardy rachunkowości sektora publicznego, jak
również zarządzania jednostkami sektora publicznego. Absolwent studiów będzie
przygotowany do umiejętnego, skutecznego i efektywnego wykorzystania
aktywów publicznych dla rozwoju gmin, powiatów, województw.
Studia podyplomowe Europejskie standardy rachunkowości sektora publicznego
skierowane są do osób, które pragną pozyskać nowe kwalifikacje i umiejętności
zawodowe, podnieść indywidualne kompetencje oraz dla tych, którzy starają się
stosować nowoczesne metody zarządzania. W szczególności studia podyplomowe
Europejskie standardy rachunkowości sektora publicznego skierowane są do:
dyrektorów, kierowników zajmujących się zarządzaniem podmiotami
publicznymi, prezydentów miast, starostów powiatowych, burmistrzów,
skarbników, księgowych, audytorów wewnętrznych, osób pracujących w
departamentach finansowych, ekspertów z zakresu sektora finansów publicznych,
osób planujących podjęcie pracy w jednostkach sektora finansów publicznych
oraz wszystkich innych zainteresowanych tą problematyką.
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