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KONTEKSTI
Mbështetja e zhvillimit të kontabilistëve dhe profesionistëve në fushën e financave në vendet
përfituese është një prej objektivave kryesorë të Komunitetit të Praktikës për Edukimin (KPE)
të programit PULSAR. Prej tetorit 2019 deri në fillim të vitit 2020 u zhvillua një program
“trajnim i trajnuesve (TT)” mbi SNKSP-të për grupin kryesor të instruktorëve të trajnimit nga
vendet pjesëmarrëse të PULSAR-it, që përbën bazën për përhapjen e mëtejshme të trajnimit
mbi SNKSP-të në vendet përfituese. Gjatë këtij takimi do të diskutojmë për materialet e
përftuara gjatë TT SNKSP dhe do të fokusohemi te shembujt e mirë të programeve të edukimit
të kontabilitetit në sektorin publik dhe te materialet e gatshme në terren dhe online.
Në pjesën e parë të aktivitetit, do të prezantojmë një informacion të përgjithshëm mbi
programin mësimor të Certifikimit për SNKSP-të të ACCA-së (CertIPSAS) dhe një shembull të
kursit mbi kontabilitetin në sektorin publik që po realizohet në Universitetin Kombëtar
Ekonomik të Kievit që mban emrin “Vadym Hetman” (Ukrainë).
Pas kësaj seance vjen një prezantim i kursin online evropian mbi kontabilitetin në sektorin
publik, i përgatitur pranë Projektit DiEPSAm nga Universiteti i Rostokut. Kursi dhe provimi
mund të bëhen online dhe janë pa pagesë http://offene.uni-rostock.de/online-courseeuropean-public-sector-accounting/. Në pjesën e tretë të aktivitetit do të ketë një prezantim
të një instrumenti mësimor online “IPSAS in the Box” që është përgatitur nga PwC dhe mund
të ishte një opsion interesant për vendet përfituese të PULSAR-it.
Objektivat kryesorë të këtij diskutimi janë: i) të mësojmë nga partnerët e Programit lidhur me
produktet dhe burimet që gjenden online dhe që lidhen me edukimin kontabël në sektorin
publik; ii) të shohim shembujt e programeve mësimore të zbatuara nga institucionet arsimore

ndërkombëtare dhe nga anëtarët e KPE-së në disa universitete të përzgjedhura; iii) të
shkëmbejmë mendimet, si pjesëmarrës të aktivitetit, mbi produktet e paraqitura dhe burimet
online.

VENDNDODHJET DHE ORA
•

08:00 – Uashington DK

•

14:00 – Beograd, Podgoricë, Prishtinë, Sarajevë, Shkup, Tiranë, Vjenë, Zagreb

•

15:00 – Kishinav, Kiev

•

16:00 – Minsk

•

17:00 – Baku, Tbilis, Jerevan

PROGRAMI E MËRKURË, 23 QERSHOR 2021, 14:00 (EVROPA
QENDRORE)
Fjalët hapëse
Jose RezkBashkëdrejtues i Ekipit të Projektit për KP-E, PULSAR; Specialist i lartë
14:00 për menaxhimin financiar, Banka Botërore (Drejtues i punimeve të seminarit)
Daniel BoyceMenaxher Praktike për Qeverisjen në rajonin e EAQ-së, Banka
Botërore

Seanca 1: Shembuj të mirë të programeve mësimore për edukimin kontabël në
sektorin publik
Natalia KonovalenkoAnëtare e ekipit për KPE-në, PULSAR, konsulente për
menaxhimin financiar, Banka Botërore
Mykola BondarDoktor në Shkencat Ekonomike, Profesor, Dekan i Fakultetit të
Kontabilitetit dhe Drejtimit Fiskal, Universiteti Kombëtar Ekonomik të Kievit që
14:10 mban emrin “Vadym Hetman”, Ukrainë
Nataliia OstapiukDoktoreshë në Shkencat Ekonomike, Profesoreshë e
Departamentit të Kontabilitetit dhe Konsulencës, Universiteti Kombëtar Ekonomik
të Kievit që mban emrin “Vadym Hetman”, Ukrainë
Olena TsiatkovskaAs. Profesoreshë, Departamenti i Drejtimit Fiskal dhe
Monitorimit Financiar, Universiteti Kombëtar Ekonomik të Kievit që mban emrin
“Vadym Hetman”, Ukrainë

14:30 Pyetje & Përgjigje

Seanca 2: Kursi online evropian mbi kontabilitetin në sektorin publik, i Projektit
DiEPSAm – Një model i programit mësimor, materialeve mësimore dhe
provimeve online
14:40 Peter LorsonDrejtor Ekzekutiv i Qendrës për Kontabilitetin dhe Auditimin pranë
Universitetit të Rostokut, Gjermani, Drejtues Projekti DiEPSAm
Ellen HausteinShefe Katedre për Kontabilitetin, Kontrollin dhe Auditimin,
Universiteti i Rostokut, Gjermani, Koordinatore Projekti DiEPSAm

15:10 Pyetje & Përgjigje

Seanca 3: “IPSAS in the Box” – instrument online nga PwC
15:20 Patrice Schumeschpartner, Financat dhe Kontabiliteti Publik Global, PwC
Bernhard SchatzMenaxher i Lartë, Shërbimet Këshillimore për Tregjet e
Kapitalit dhe Kontabilitetin, PwC
Pyetje & Përgjigje
15:40 Drejtues: Patrick Piker Umah TeteSpecialist i lartë për menaxhimin financiar,
Bashkëdrejtues i ekipit KP-E, PULSAR, Banka Botërore

Fjala mbyllëse
15:50 Arman VatyanKrye-Specialist për Drejtimin Financiar – Pikë Qendrore Kontakti
për Qeverisjen për Azinë Qendrore, Banka Botërore; Menaxher i programit
PULSAR

16:00 Fundi i seminarit virtual

