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        Załącznik do Uchwały Nr 23/2015  
Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych  
i Prawnych z dnia 04 marca 2015 roku 

 
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNKU 

ZARZĄDZANIE I STOPNIA – ZAGADNIENIA DLA SPECJALNO ŚCI  
BIZNES MI ĘDZYNARODOWY 

 
1. Podstawowe megatrendy rozwoju współczesnej gospodarki światowej (Basic 

megatrends of development of modern world economy)  
2. Przedmiot analizy rynku w kontekście międzynarodowym (The subject of market 

analysis in the international context) 
3. Elementy otoczenia konkurencyjnego w wymiarze międzynarodowym (Elements of the 

competitive environment in the international dimension) 
4. Procesy globalizacji gospodarki światowej (The processes of globalization of the world 

economy) 
5. Międzynarodowe organizacje gospodarcze (International Economic Orgaizations) 
6. Zależności pomiędzy globalizacją a zrównoważonym rozwojem (The relationship 

between globalization and sustainable development) 
7. Teorie handlu międzynarodowego (Theories of the international trade) 
8. Zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a handlem międzynarodowym 
9. Elementy polityki handlowej (Elements of trade policy) 
10. Teorie, funkcje oraz rodzaje pieniądza (Theories, functions and types of money) 
11. System bankowy i jego struktura (The banking system and its structure) 
12. Rynek walutowy i kursy walut (The foreign exchange market and exchange rates) 
13. Akty prawne oraz instytucje Unii Europejskiej (The legal acts and organizations of the 

European Union) 
14. Prawa człowieka w polityce międzynarodowej Unii Europejskiej (Human rights in 

international politics of the European Union) 
15. Zastosowanie CSR w zarządzaniu (Application of CSR in management) 
16. Polityka UE w odniesieniu do CSR (The EU's policy in relation to CSR) 
17. Dyfuzja i absorpcja innowacji (Diffusion and absorption of innovation) 
18. Determinanty innowacyjności przedsiębiorstwa (Determinants of innovative companies) 
19. Projektowanie strategii innowacyjności przedsiębiorstwa (Designing of the enterprise 

innovation strategy) 
20. Współczesne zarządzanie w kontekście międzynarodowym (Modern management in an 

international context) 
21. Corporate governance w różnego typu organizacjach (Corporate governance in different 

organizations) 
22. Obsługa klienta w biznesie międzynarodowym (Customer service in the international 

business) 
23. Koopetycja w biznesie międzynarodowym (Coopetition in the international business) 
24. Globalne i regionalne zagrożenia ekologiczne w kontekście transformacji systemowej 

w Polsce (Global and regional environmental threats in the context of systemic 
transformation in Poland) 

25. Działania podejmowane w ramach międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony 
środowiska (Activities undertaken under the framework of international cooperation in 
the field of environmental protection) 

26. Działania oraz organizacje związane z ochroną środowiska w Polsce (Activities and 
organizations related to environmental protection in Poland) 
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27. Kompetencje międzykulturowe w zależności od różnorodności wieku, płci 
i pochodzenia (Intercultural Competences depending on the diversity of age, gender and 
origin) 

28. Nowe wyzwania dla zarządzania organizacją wynikające z funkcjonowania 
w społeczeństwie ery Internetu (New challenges for the management of the organization 
resulting from the functioning in the Internet era socjety) 

29. Specyfika pracy wirtualnej i czynniki jej skuteczności (Specificity of virtual work and  
factors of its effectiveness) 

30. Nowoczesne narzędzia teleinformatyczne stosowane w wirtualnych formach organizacji 
pracy (Modern information and communication tools used in virtual forms of work 
organization) 

 


