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Zestaw pytań na egzamin dyplomowy
EKONOMIA
II stopnia
Zestaw pytań ogólnych

1. Ustrojowe aspekty funkcjonowania gospodarki współczesnej.
2. Równowaga gospodarki a wzrost gospodarczy
3. Koncentracja produkcji i kapitału. Monopol a konkurencja.
4. Oszczędności i stopa akumulacji a wzrost gospodarczy.
5. Mechanizm kształtowania się cen środków produkcji. Teoria produkcyjności czynników.
6. Mechanizm konkurencji w gospodarce. Konkurencyjność gospodarki.
7. Siła nabywcza pieniądza i mechanizm inflacji.
8. Przesłanki procesów integracyjnych w gospodarce współczesnej.
9. Finansjalizacja procesu gospodarczego i problem nadzoru finansowego.
10. Główne tendencje współczesnego rynku pracy.
11. Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy.
12. Mechanizm międzynarodowej mobilności kapitału.
13. Teoria kosztów komparatywnych i jej ewolucja.
14. Instytucje społeczne i instytucjonalne aspekty rozwoju gospodarczego.
15. Fuzje i przejęcia a dynamika gospodarki.
16. Klasyfikacja czynników wzrostu gospodarczego.
17. Modele wzrostu gospodarczego.
18. Inwestycje i oszczędności a stopa procentowa.
19. Efektywność handlu zagranicznego i rozmiary handlu.
20. Modele wahań koniunkturalnych.
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EKONOMIA
II stopnia
Zestaw pytań specjalizacyjnych:
RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

1. Pojęcie optymalizacji podatkowej.
2. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa – pojęcie i jego struktura.
3. Budżetowanie w przedsiębiorstwie – funkcje i zasady wdrażania.
4. Podstawowe systemy rachunku kosztów.
5. Ujęcie aktywów trwałych w sprawozdaniach finansowych.
6. Założenia sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych.
7. Wpływ opodatkowania na strukturę kapitału.
8. Alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw.
9. Czynniki kształtujące systemy podatkowe.
10. Cel i kierunki standaryzacji rachunkowości.
11. Ustalanie i podział wyniku finansowego.
12. Systematyka i cechy podatków.
13. Pojęcie polityki podatkowej przedsiębiorstwa.
14. Zasady finansów publicznych.
15. Metody kalkulacji kosztów.
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EKONOMIA
II stopnia
Zestaw pytań specjalizacyjnych:
PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU

1. Zalety i wady outsourcingu.
2. Źródła pozyskiwania kapitału na uruchomienie małej firmy.
3. Funkcje controllingu.
4. Budżetowanie wyników przedsiębiorstwa.
5. Cele działalności przedsiębiorstw.
6. Rentowność przedsiębiorstwa - pojęcie, obszary analityczne.
7. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa. Metody zarządzania ryzykiem.
8. Charakterystyka struktur rynkowych.
9. Znaczenie i cel analizy finansowej.
10. Cykl życia przedsiębiorstwa a cykl życia produktu.
11. Metody wyceny przedsiębiorstw.
12. Korzyści i ryzyka związane z procesami fuzji i przejęć.
13. Istota finansowania Venture Capital.
14. Pojęcie, etapy i narzędzia analizy strategicznej.
15. Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy
Kierunek
Poziom studiów
Zestaw pytań

EKONOMIA
II stopnia
Zestaw pytań specjalizacyjnych:
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE

1. Etapy procesu internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw.
2. Typologia innowacji.
3. Koncepcja otwartej innowacji.
4. Strategie innowacji w przedsiębiorstwie.
5. Istota i kanały transferu technologii.
6. Źródła okazji do innowacji.
7. Potencjał innowacyjny gospodarki – istota, pomiar.
8. Instrumenty polityki innowacyjnej i jej skuteczność.
9. Etapy rozwoju przedsiębiorstwa.
10. Etapy podejmowania decyzji menedżerskich i ich charakterystyka.
11. Zasady ochrony własności intelektualnej.
12. Klastry i ich rola gospodarcza.
13. Rodzaje przedsiębiorczości.
14. Czynniki rozwoju przedsiębiorczości.
15. Bariery innowacyjności i przedsiębiorczości.
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EKONOMIA
I stopnia
Zestaw pytań specjalizacyjnych:
LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA

1. Transport i potrzeby przewozowe. Główne elementy liniowe i punktowe infrastruktury transportowej
wykorzystywanej w handlu międzynarodowym.
2. Klasyfikacja rodzajowa transportu. Kluczowe gałęzie transportu w handlu międzynarodowym charakterystyka, wady i zalety.
3. Części składowe globalnych kosztów logistycznych. Koszt działalności logistycznej a poziom
obsługi klienta.
4. Główne rodzaje podatków pośrednich w branży TSL oraz ich wpływ na międzynarodowy przewóz
towarów.
5. System instrumentów, praw i procedur w polityce celnej (taryfowej i pozataryfowej).
6. Funkcje i zakres usług spedytora międzynarodowego w handlu zagranicznym.
7. Internacjonalizacja wewnętrzna i zewnętrzna. Strategie wejścia przedsiębiorstwa na rynek
zagraniczny.
8. Zwyczaje i uzanse handlowe. Formuły Incoterms 2010.
9. Rola organizacji międzynarodowych na europejskim i światowym rynku transportowym.
10. Znaczenie operatorów logistycznych (3PL, 4PL) w procesach międzynarodowego przepływu
towarów.
11. Przebieg i rozliczenie transakcji międzynarodowych (przygotowanie, realizacja, informatyczne
systemy wspomagające).
12. Multimodalności transportu jako element realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju.
13. Systemy logistyczne według podziału funkcjonalnego i fazowego oraz ich efektywność.
14. Formy międzynarodowego transferu technologii ze szczególnym uwzględnieniem korporacji
transnarodowych.
15. Kierunki rozwoju logistyki w gospodarce światowej.

