HOLISTYCZNE ZARZĄDZANIE W SFERZE FINANSÓW
PUBLICZNYCH: CASE STUDY.

CHARAKTERYSTYKA

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu harmonijnego (zrównoważonego)
zarządzania w sferze finansów publicznych. Studia służą pogłębieniu
niezbędnej dla efektywnego zarządzania wiedzy teoretycznej i praktycznej
dotyczącej finansów publicznych, zamówień publicznych oraz etycznego
zarządzania także w sytuacjach kryzysowych. Wskazują produktywne metody
zarządzania wykorzystujące odpowiednie, nowatorskie narzędzia
dostosowujące administrowanie instytucjami finansów publicznych do
turbulentnego środowiska (otoczenia) i wyzwań globalnej gospodarki.
Zobrazowują zależności jakim poddane są instytucje tego typu w Polsce
i Europie. Wskazują równocześnie pozycję polskich instytucji strefy finansów
publicznych wobec uwarunkowań wynikających z ustawodawstwa
i członkostwa w Unii Europejskiej.
Absolwent pogłębia swą wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie
istoty, mechanizmów i uwarunkowań funkcjonowania współczesnych instytucji
finansów publicznych a także zarzadzania strategicznego wobec procesów
zachodzących w samej instytucji jaki i w jej środowisku. Przedstawiciele kadry
menedżerskiej instytucji finansów publicznych muszą zarządzać swoim
kapitałem ludzkim w dynamicznie zmieniającym się środowisku społecznogospodarczym, nierzadko podejmując kluczowe decyzje w warunkach
długotrwałego stresu, stojąc wobec wielu wyzwań i zagrożeń, w tym zagrożeń
natury zdrowotnej. Holistyczne podejście do zarządzania instytucja oraz
własnym samorozwojem pozwoli kadrze menadżerskiej na zachowanie
równowagi pomiędzy kondycją fizyczną i psychiczną czego wynikiem może
być: (1) zredukowanie do minimum ryzyka niepowodzenia prowadzonej
działalności, (2) poprawa wyników ekonomiczno-finansowych organizacji
będąca skutkiem realizowania efektywnej strategii.
Studia podyplomowe „Holistyczne Zarządzanie w Sferze Finansów
Publicznych: case study” stanowią rozbudowanie i uzupełnienie oferty
kształcenia Wydziału Ekonomii i Zarządzania.
Studia kończą się wykonaniem i obroną pracy końcowej.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Politechniki Opolskiej.
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