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Doktorantai susipažins su išorės ir vidaus audito reglamentavimu, funkcijomis, organizavimo
ir atlikimo ypatumais. Ypatingas dėmesys skiriamas auditorių kompetencijai,
nepriklausomumui, etikai, atsakomybei, bendravimui su audituojamaisiais ir už valdymą
atsakingais asmenimis, audito įrodymų rinkimui ir vertinimui, auditoriaus išvados ir ataskaitos
rengimui. Įgytos žinios padės geriau suprasti pažangius audito atlikimo metodus, verslo ir
audito rizikos vertinimą, audito atrankos procedūras, informacinių technologijų taikymą,
bendradarbiavimo su vidaus auditoriais naudą, suvokti priežastys ir sąlygas, kurioms esant
gali būti daromos apgaules, apgaulių ir finansinių ataskaitų iškraipymo būdus, sugebės
parinkti tinkamus audito testus ir procedūras, tinkamai įvertinti surinktus audito įrodymus ir
suformuluoti išvadą.
Tikslas
Dalyko tikslas yra pagilinti doktorantų žinias apie auditinės veiklos organizavimą Europos
Sąjungos šalyse ir Lietuvoje, tarptautinių audito standartų taikymą. Svarbiausi uždaviniai yra
supažindinti su audito problemomis ir aktualijomis, finansinių ataskaitų nagrinėjimo tvarka,
išnagrinėti naujausias teorijas, susipažinti su auditorių ir audituojamųjų santykių
problemomis, audito atranka, testų ir procedūrų taikymu, audito rezultatų apibendrinimu ir
įvertinimu, audito kokybės užtikrinimu.
Turinys (temos)
Šiuolaikinio audito būklė ir raidos problemos. Audito sistemos elementai. Tarptautinis ir
nacionalinis auditinės veiklos reglamentavimas. Nepriklausomo ir valstybinio audito
panašumai ir skirtumai. Audito viešajame sektoriuje ypatumai. Veiklos audito ypatumai.
Vidaus kontrolės vertinimo reikšmė audito kokybei. Auditorių ir audituojamųjų santykių
problema. Audito testu ir procedūrų taikymas. Audito įrodymų rinkimo budai. Audito
rezultatų apibendrinimas ir įvertinimas. Audito kokybės užtikrinimo priemonės. Audito
įmonių ir auditorių veiklos priežiūra.
Atsiskaitymas
Egzaminas (70%) ir referatas (30 %) audito koncepcijų ir procedūrų tematika remiantis
naujausiomis mokslinėmis publikacijomis, pateikiant doktoranto apibendrinimus ir įžvalgas
nagrinėjamoje temoje. Referato apimtis – 25-30 p.
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