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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Controlling w sektorze publicznym

Kod ECTS

10.9.0930
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom drugiego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Podatki i doradztwo
podatkowe

forma niestacjonarne (zaoczne)
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Sebastian Susmarski
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia on-line, zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 14 godz.

Liczba punktów ECTS

3
14 h wykladu - 0,5 ECTS

30 h konsultacji - 1 ECTS

46 h praca własna studenta - 1,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-
Wykład z prezentacją multimedialną-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

zaliczenie ustne-
kolokwium-

Podstawowe kryteria oceny

zalicza poprawna odpowiedź na ponad 50% pytań testowych
Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Zakładane efekty kształcenia weryfikowane podczas zajęć oraz zaliczenia przedmiotu.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak.
B. Wymagania wstępne
Brak.

Cele kształcenia

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką wdrożenia i funkcjonowania systemu controllingu w jednost-kach sektora publicznego
oraz jego wpływu na kształtowanie ich gospodarki finansowej

Treści programowe

Podstawy teoretyczne controllingu: istota controllingu, geneza controllingu, koncepcje controllingu; elementy systemu con-trollingu: planowanie,
kierowanie, kontrola; Podmioty sektora publicznego i ich charakterystyka; Zarządzanie podmiotami sektora publicznego w oparciu o controlling:
elementy planowania strategicznego, zasady wyodrębniania centrów budże-towych, Rachunek kosztów w controllingu, Pozycja controllera w
podmiotach sektora publicznego, Implementacja narzę-dzi controllingu operacyjnego i strategicznego w sektorze publicznym, metody oceny
efektywności jednostek sektora pu-blicznego
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Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
1.M. Dylewski, Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele, Wyd. Difin, Warszawa 2007,2.M.
Sierpińska, B. Niedbała, Controlling operacyjny, Wyd. PWN, Warszawa 2003,
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
1.P. Bednarek, Controlling w gminie, Wyd. PWE, Warszawa 2007,
Literatura uzupełniająca:
1.H. Vollmuth, Controlling, Planowanie, kontrola, kierowanie, Wyd. Placet, Warszawa 2006,2.M. Sierpińska (red.), Controlling w zarządzaniu
przedsiębiorstwem, Wyd. Vizja, Warszawa 2006,3.L. Borowiec, Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa
2007

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student rozumie zasady konstrukcji i funkcjonowania systemu controllingu w
jednostkach sekto-ra publicznego, rozumie wpływ narzędzi controllingu na proces
zarządzania tymi jednostkami, zna narzędzia controllingu stosowane w sektorze
publicznym.

Umiejętności

Student posiada umiejętność stosowania narzędzi controllingu i określania ich
wpływu na gospodarkę finansową jednostek sektora publicznego oraz oceny
funkcjonowania tego systemu, a także jej skutków dla kondycji finansowej jednostek
sektora publicznego. Student posiada także umiejętność doboru narzędzi
controllingu do specyfiki jednostek sektora publicznego.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student zyskał podstawy do przyswajania sobie krytycznej oceny wdrażania oraz
funkcjonowania systemu controllingu w jednostkach sektora publicznego. Posiadł
również umiejętność dysku-sji na temat przyczyn i skutków zastosowania
konkretnych narzędzi controllingowych w procesie kształtowania kondycji
finansowej jednostek sektora publicznego.

Kontakt

http://ug.edu.pl/pracownik/2791/sebastian_susmarski
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