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Załącznik do Uchwały nr 182/2013 

Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach  

      z dnia 06 listopada  2013 roku 

 

 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla kierunku Zarządzanie  

studia drugiego stopnia 
 

Zagadnienia z przedmiotów ogólnych i kierunkowych 

 
1.Zarządzanie – jego istota, cele oraz funkcje. 
2.Cele przedsiębiorstwa i uwarunkowania podejmowania decyzji zarządczych. 
3.Proces decyzyjny w organizacji oraz techniki jego wspomagania. 
4.Nowoczesne koncepcje zarządzania. 
5.Zarządzanie zmianą, rozwojem i innowacjami. 
6. Rola kadry kierowniczej i pracowników w procesie zmian w organizacji - działania 

sprzyjające sprawnemu przeprowadzaniu zmian. 
7. Wiedza w organizacji i zarządzanie wiedzą. 
8. Uwarunkowania zachowań jednostek i grup w organizacji. 
9. Zjawisko konfliktu w organizacji, jego uwarunkowania i następstwa. 
10. Istota, znaczenie i zasady negocjacji. 
11. Systemy motywacyjne we współczesnych organizacjach. 
12. Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość. Formy organizacyjno – prawne prowadzenia 

działalności gospodarczej. 
13. Przedsiębiorstwo w warunkach konkurencji.  
14. Strategie w działalności przedsiębiorstwa. 
15. Strategia przedsiębiorstwa oraz planowanie strategiczne. 
16. Specyfika, procedury i narzędzia analizy otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa. 
17. Otoczenie przedsiębiorstwa i metody jego analizy. 
18. Koncepcja procesowego podejścia do zarządzania. 
19. Metody pomiaru oraz analizy funkcjonowania oraz efektów procesów zachodzących w 

przedsiębiorstwie. 
20. Rola Internetu we współczesnym przedsiębiorstwie. 
21. Społeczna odpowiedzialność biznesu i implementacja zasad CSR w przedsiębiorstwie. 
22. Etyka i jej znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
23. Konsument i przedsiębiorca w świetle przepisów prawa. 
24. Dobra osobiste i ich ochrona świetle przepisów prawa. 
25. Umowa jako źródło oraz narzędzie kształtowania treści stosunku zobowiązaniowego 
26. Zadania i cele logistyki w przedsiębiorstwie. 
27. Badania operacyjne i ich zastosowanie w procesie podejmowania decyzji. 
28. Badania statystyczne, ich organizacja oraz wykorzystanie w naukach o zarządzaniu. 
29. Globalizacja i jej wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem. 
30. Zatrudnienie i bezrobocie. 
31. Wzrost i rozwój gospodarczy. Mierniki i bariery rozwoju gospodarczego. 
32. Źródła, mierniki i następstwa ekonomiczne inflacji. 
33. Deficyt budŜetowy i dług publiczny. 
34. Cykliczny rozwój gospodarki. 
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35. Pieniądz i bank w gospodarce rynkowej. 
36. BudŜet i system podatkowy państwa. 
37. Bezrobocie jako problem ekonomiczny i społeczny. 
38. Rachunkowość zarządcza jak element systemu zarządzania. 
39. Koszty jako element kształtujący wynik finansowy. Rachunek kosztów. 
40. Źródła finansowania działalności i rozwoju przedsiębiorstwa. 
 

 

Zagadnienia dla specjalności: Zarządzanie finansami i rachunkowość  

 
 

1. Cele i decyzje finansowe w zarządzaniu. 
2. Istota i metody analizy finansowej. 
3. Wartość księgowa i wartość rynkowa przedsiębiorstwa. Metody wyceny. 
4. Inwestowanie i ryzyko inwestycyjne. 
5. Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych. 
6. Portfel inwestycyjny i konstrukcja portfela inwestycyjnego 
7. Efektywność i ryzyko portfela inwestycyjnego. 
8. Istota ubezpieczenia i elementy jego konstrukcji. 
9. Ubezpieczenia gospodarcze i ich rodzaje. 
10. Kurs walutowy i rynek walutowy. 
11. Ryzyko finansowe i zarządzanie ryzykiem. 
12. Uczestnicy i transakcje rynku walutowego. 
13. Międzynarodowy rynek finansowy. 
14. Globalizacja i integracja rynków finansowych. 
15. Istota i cele controllingu finansowego. 
16. Metody i narzędzia controllingu finansowego. 
17. Źródła wartości przedsiębiorstwa. 
18. Istota, motywy i cechy aliansów strategicznych. 
19. Bilansowe i podatkowe ujęcie kosztów i przychodów. 
20. Sprawozdanie finansowe i jego elementy. 

 
 

Zagadnienia dla specjalności: Zarządzanie małym i średnim 

przedsiębiorstwem 
 

1. Metodologia zarządzania kompetencjami kadr przedsiębiorstwa. 
2. Nowoczesne metody zarządzania organizacją. 
3. Strategie ochrony środowiska. 
4. Rodzaje audytów. Etapy realizacji audytu. 
5. Promocja w działalności marketingowej organizacji.  
6. Efektywna i profesjonalna obsługa klienta.  
7. Public relations i wizerunek firmy. 
8. Etapy procesu zarządzania marketingowego i planu marketingowego. 
9. Giełda i rodzaje transakcji giełdowych. Procedura zawierania transakcji giełdowych.  
10. Analiza fundamentalna i techniczna w ocenie rynków finansowych i towarowych.  
11. Rynek pracy i jego cechy. 
12. Istota prowadzenia działalności gospodarczej oraz procedury związane z jej 

podejmowaniem. 
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13. Źródła bezrobocia, jego rodzaje i metody pomiaru.  
14. Źródła finansowania MSP. 
15. Cele i zasady unijnej i krajowej polityki rozwoju regionalnego. 
16. MoŜliwości wsparcia rozwoju MSP ze środków Unii Europejskiej  
17. Definicja i rola MSP w gospodarce.  
18. Pojęcie i formy pomocy publicznej.  
19. System finansowania projektów inwestycyjnych w MSP.  
20. Pracownik i pracodawca – ich role, zadania, kompetencje i wzajemne relacje w świetle 

przepisów prawa pracy. 
 

Zagadnienia dla specjalności: Zarządzanie w logistyce  
 

1. Analiza kosztów łańcucha dostaw 
2. Decyzje logistyczne w procesie zarządzania przedsiębiorstwem 
3. Elementy systemu logistycznego przedsiębiorstwa 
4. Formy organizacyjne logistyki w przedsiębiorstwie  
5. Kształtowanie asortymentu usług logistycznych 
6. Plan marketingowy i narzędzia marketingowe w projektowaniu usług logistycznych 
7. Organizacja logistyki w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw 
8. Znaczenie marketingu w działalności logistycznej 
9. Prawne uwarunkowania świadczenia usług ubezpieczeniowych w logistyce 
10. Rachunkowość zarządcza i jej znaczenie dla podejmowania decyzji 
11. Rodzaje oraz formy ubezpieczeń dla podmiotów działających w logistyce 
12. Planowanie sieci dostaw 
13. Rola międzynarodowych centrów logistycznych w globalnych łańcuchach dostaw 
14. Systemy dystrybucji w eksporcie 
15. Zarządzanie kosztami logistyki w przedsiębiorstwie 
16. Zintegrowane systemy informatyczne w logistyce 
17. ZłoŜoność struktur organizacyjnych oraz modeli rynków logistycznych w wymiarze 

międzynarodowym 
18. Miejsce i rola eurologistyki w zarządzaniu międzynarodowym 
19. Narzędzia planowania i podejmowania decyzji logistycznych w firmach z branŜy TSL 
20. Rola logistyki we wzroście konkurencyjności międzyregionalnej i międzykontynentalnej 

 
 
Zagadnienia dla specjalności: Zarządzanie w turystyce  
 

1.Znaczenie współczesnych rynków w turystyce  
2.Rodzaje i podmioty rynków usług turystycznych 
3.Cechy i funkcje rynku turystycznego  
4.Charakterystyka usługi turystycznej. 
5.Wpływ cen i dochodów na kształtowanie się pojemności rynku turystycznego  
6.Metody i narzędzia doskonalenia jakości usług turystycznych 
7.Zasady zarządzania jakością usług turystycznych 
8.Główne czynniki i kierunki rozwoju ruchu turystycznego 
9.Znaczenie informacji w turystyce 
10. Klasyfikacja ruchu turystycznego 
11. Formy obsługi ruchu turystycznego 
12. Organy administracji publicznej w obsłudze ruchu turystycznego 
13. Czynniki wpływające na rozmiar międzynarodowego ruchu turystycznego 
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14. Charakterystyka wybranego regionu turystycznego w Polsce 
15. Prawne uwarunkowania świadczenia usług turystycznych 
16. Kary pienięŜne ściągane w trybie egzekucji administracyjnej wobec organizatorów 

turystyki  
17. Kompetencje i uprawnienia przewodników wycieczek  
18. Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej 
19. Wymagania prawne prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego 
20. Istota i funkcje agroturystyki 

 
 
 
 
 


