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Załącznik do Uchwały Nr 125/2014  
Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych  

z dnia 05 listopada 2014 roku 

 
 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNKU  
ZARZĄDZANIE I STOPNIA 

 
 
I.  ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW OGÓLNYCH I KIERUNKOWYCH 

 
1. Podstawowe typy systemów gospodarczych, ich elementy i fundamentalne zasady 
2. Istota i funkcjonowanie mechanizmu rynkowego 
3. Teoria wyboru konsumenta 
4. Przedsiębiorstwo i jego podstawowe cechy 
5. System i struktura finansów publicznych 
6. Organizacje sektora publicznego i ich cechy 
7. Geneza powstania nauki o zarządzaniu 
8. Organizacja i funkcje organizacji. Kultura organizacyjna 
9. Podstawowe koncepcje teorii przedsiębiorstwa 
10. Rynek finansowy i jego uczestnicy 
11. Systemy informatyczne wspierające proces zarządzania organizacją 
12. Pojęcie i metody badań statystycznych 
13. Istota marketingu - mix 
14. Rola Systemu Informacji Marketingowej oraz badań marketingowych 
15. Procesy i zasady zarządzania wiedzą w organizacji 
16. Funkcje i cechy systemu informacyjnego w organizacji 
17. Rodzaje struktur organizacyjnych a zmiany zachodzące w otoczeniu 
18. Charakterystyka podstawowych stylów i funkcji kierowania 
19. Analiza kadrowa w organizacji 
20. Rola procesów logistycznych w funkcjonowaniu organizacji 
21. Wymagania systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 
22. Rola i znaczenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
23. Struktury zespołów projektowych 
24. Zarządzanie ryzykiem w projektach 
25. Formy ochrony intelektualnej w Polsce 
26. Zachowania organizacyjne - uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne 
27. Powszechnie obowiązujące źródła prawa 
28. Otoczenie organizacji 
29. Podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa i relacje zachodzące pomiędzy 

nimi 
30. Zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 
 
 
II. ZAGADNIENIA DLA SPECJALNO ŚCI   
ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM 
 
1. Podstawowe kryteria wyboru źródeł finansowania w podmiotach sektora MSP 
2. Leasing w działalności przedsiębiorstw sektora MSP 
3. Plan marketingowy i jego struktura 
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4. Rola aktywów marketingowych w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 
5. Kapitał intelektualny i jego znaczenie w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa 
6. Elementy składowe kapitału intelektualnego 
7. Podstawowe kryteria typologii przedsiębiorstw 
8. Procedura zakładania własnej firmy z uwzględnieniem etapów preparacji, analizy, 

procedury rejestracyjnej, rozpoczęcia działalności oraz prowadzenia firmy 
9. Źródła finansowania rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze 

MSP 
10. Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w UE 
11. Zasady naliczania i obowiązujące stawki podatku od towarów i usług, podatku 

dochodowego 
12. Istota Public Relations 
13. Media w Public Relations 
14. Handel hurtowy a handel detaliczny – definicje i podstawowe różnice 
15. Etapy profesjonalnej prezentacji handlowej 
16. Efektywna i profesjonalna obsługa klienta 
17. Metody skutecznego poszukiwania klientów w branży 
18. Podstawowe  teorie równowagi na rynku pracy 
19. Rynek pracy i jego specyficzne cechy 
20. Czynniki gwarantujące międzynarodowe przepływy siły roboczej 
21. Problem bezrobocia, jego rodzaje i sposoby pomiaru 
22. Strategie ochrony środowiska 
23. Karta gospodarczego ekorozwoju – 16 zasad zarządzania ochroną środowiska 
24. System Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001 
25. System EMAS 
26. Etapy procesu zarządzania marketingowego 
27. Strategia w ujęciu Ph. Kotlera 
28. Narzędzia planowania marketingowego 
29. Różnica pomiędzy koncepcją 4P i koncepcją 4C 
30. Znaczenie kosztów pracy w polskiej gospodarce 

 
 
III. ZAGADNIENIA DLA SPECJALNO ŚCI  
ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWO ŚĆ 
 
1. Struktura rynku kapitałowego w Polsce 
2. Podstawowe segmenty rynku finansowego w Polsce 
3. Giełda papierów wartościowych i jej funkcjonowanie 
4. Segmentacja rynku i procedura segmentacji 
5. Globalizacja i integracja rynków finansowych 
6. System bankowy i jego struktura 
7. Operacje bankowości komercyjnej i bankowość elektroniczna 
8. Pieniądz i kreacja pieniądza bankowego 
9. Polityka pieniężna banku centralnego 
10. Międzynarodowe przepływy kapitału 
11. Bilans płatniczy i równowaga płatnicza kraju 
12. Wartość pieniądza w czasie 
13. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 
14. Zasady przeprowadzania analizy fundamentalnej oraz jej znaczenie w ocenie inwestycji 

na rynku kapitałowym 
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15. Finansowanie działalności kapitałem własnym 
16. Factoring jako krótkoterminowe źródło finansowania przedsiębiorstwa 
17. Cele i uwarunkowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. Koncepcja VBM 
18. Cechy projektu inwestycyjnego  
19. Cele projektu inwestycyjnego biznesowego oraz infrastrukturalnego  
20. Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych  
21. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego 
22. Ryzyko związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe 
23. Instrumenty finansowe o charakterze właścicielskim i wierzytelnościowym 
24. Znaczenie i metody analizy finansowej 
25. Ocena efektywności metod wyceny przedsiębiorstwa 
26. Polityka protekcjonizmu i jej instrumenty 
27. Majątek jednostki gospodarczej i podstawowe zasady jego ewidencji 
28. Źródła pochodzenia majątku w przedsiębiorstwie i  podstawowe zasady ich ewidencji 
29. Koszty jednostki gospodarczej i układy ich ewidencji 
30. System emerytalny w Polsce 

 
 
 
 


