Zarządzanie kosztami w praktyce światowej.
USA; Nowy Jork
27 września – 4 października 2022 r.
Koszt szkolenia wynosi : w trakcie ustalania
i obejmuje:
- udział w zajęciach oraz materiały szkoleniowe
- przelot na trasie Warszawa – Nowy Jork - Warszawa
- zakwaterowanie w hotelach w pokojach 2- osobowych;
- posiłki : śniadania kontynentalne
- transfery wewnętrzne
- opiekę pilota i tłumacza
- ubezpieczenie
UWAGA. Uczestnicy dodatkowo ponoszą koszty ewentualnych,
niezbędnych podczas wyjazdu testów covid oraz rejestrację w
systemie wizowym ESTA.
Zajęcia szkoleniowe prowadzone są w języku polskim bądź też
tłumaczone są na język polski.
Wykładowcy: pracownicy naukowi oraz praktycy gospodarczy
Program merytoryczny
1. Wpływ zaawansowanego otoczenia technologicznego na
koszty przedsiębiorstwa
2. Analiza przydatności tradycyjnych systemów rachunku
kosztów w podejmowaniu decyzji
3. Rachunek kosztów działań jako instrument zaawansowanej
rachunkowości zarządczej
4. Budowa modelu - etap kosztorysowania procesów
5. Budowa modelu - etap kosztorysowania produktów
6. Kalkulacja kosztu wytworzenia produktu - analiza
porównawcza
7. Zarządzanie kosztami działań
8. Istota i etapy budżetowania - podstawowe rodzaje budżetów
9. Metody budżetowania
10. Budżetowanie i analiza odchyleń przy rachunku kosztów
standardowych
11. Metody rozliczania kosztów świadczeń wewnętrznych
12. Zastosowanie cen transferowych w rachunku kosztów
standardowych

13. Zasady raportowania w rachunku kosztów standardowych
14.Doświadczenia międzynarodowe - porównanie
Program pobytu.
Dzień 1
Rano zbiórka na lotnisku Okęcie - odlot do Nowego Jorku
Przylot do Nowego Jorku, przyjazd do hotelu, zakwaterowanie.
Jeżeli czas pozwoli – spacer po Manhattanie.
Dzień 2
Po śniadaniu zajęcia szkoleniowe.
Następnie zwiedzanie m.in.: New York Bull, Trinity Church, Wall
Street, przeprawa promem do DUMBO , zwiedzanie DUMBO ,
spacer przez Brooklyn Bridge , Civic Center, City Hall,
Woolworth Building , World Trade Center , Little Island , High
Line, HADSON YARD, PUNKT WIDOKOWY DEDGE.
Rejs widokowy wokół Manhattanu.
Dzień trzeci
Po śniadaniu zajęcia szkoleniowe.
Następnie zwiedzanie m.in.: Dakota Building, spacer po Central
Parku, Metropolitan Museum , Plaza Hotel , Trump Tower, St
Patrick Cathedral , Rockefeller Center, Diamond Street ,
Chinatown ,Little Italy ,Washington Square ,Flatiron, Grand
Central ,Times Square .
Dzień 4
Po śniadaniu zajęcia szkoleniowe a następnie czas wolny na
samodzielne zwiedzanie miasta.
Dzień 5
Po śniadaniu zajęcia szkoleniowe.
Dalsze zwiedzanie miasta m.in. wizyta w Greenpoint – polskiej
dzielnicy w NYC.
Dzień 6
Po śniadaniu zajęcia szkoleniowe a następnie zwiedzanie miasta
m.in. Harlem i teatr Apollo gdzie swoje kariery zaczęli m.in. Ella
Fitzgerald, Stevie Wonder, Michael Jackson, James Brown,
Lauryn Hill, Aretha Franklin.

Dzień 7
Po śniadaniu podsumowanie szkolenia.
Czas wolny i ew. ostatnie zakupy..
Przejazd na lotnisko - wylot do Warszawy.
Dzień 8
W godzinach popołudniowych przylot do Warszawy

