PYTANIA EGZAMINACYJNE NA EGZAMIN DYPLOMOWY
PODSTAWOWE i KIERUNKOWE I SPECJALNOŚCIOWE
KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
STUDIA I STOPNIA
1. PKB – definicja, zalety i wady.
2. Umiejętności i role kierownicze.
3. Otoczenie organizacji – struktura i charakterystyka głównych elementów.
4. Etapy zarządzania strategicznego i znaczenie analizy SWOT.
5. Racjonalne (model klasyczny) a behawioralne podejmowanie decyzji (model
administracyjny).
6. Wybrane teorie motywowania (Maslow, McGregor, Adams, Vroom, Herzberg,
McClelland).
7. Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw.
8. Szanse i zagrożenia dla gospodarki narodowej wynikające z wejścia do strefy euro.
9. Rodzaje rynku (stopień koncentracji).
10. Koszty przedsiębiorstwa w krótkim okresie.
11. Bezrobocie – przyczyny powstawania i sposoby zwalczania.
12. Polityka fiskalna i polityka monetarna, jako narzędzia polityki gospodarczej.
13. Amortyzacja - definicja i jej podstawowe metody.
14. Zasady rachunkowości i ich krótka charakterystyka.
15. Pojęcie i klasyfikacja rzeczowych aktywów trwałych.
16. Pojęcie i klasyfikacja zapasów.
17. Proszę wyjaśnić termin „finanse publiczne”.
18. Negatywne skutki deficytu budżetowego.
19. Różnice między analizą finansową a analizą ekonomiczną.
20. Omów analizę przedsiębiorstwa.
21. „Złota reguła bilansowa”
22. Struktura systemu bankowego w Polsce.
23. Polityka pieniężna banku centralnego, jej rodzaje i instrumenty.
24. Rynek kapitałowy i jego instrumenty.
25. Sieć bezpieczeństwa finansowego.
26. Dokonaj klasyfikacji ubezpieczeń.
27. Ubezpieczenie jako narzędziem zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.

28. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa.
29. Finanse publiczne oraz finanse prywatne w strukturze państwa..
30. Przychody, koszty i wynik finansowy w przedsiębiorstwie.
31. Znaczenie emisji akcji dla przedsiębiorstwa.
PYTANIA WSPÓLNE DLA SPECJALNOŚCI:
1. Koncepcja marketingu mix.
2. Badania marketingowe.
3. Podwaliny Unii Europejskiej. Etapy rozszerzania wspólnoty.
4. Programy pomocowe UE dla Polski w nowej perspektywie 2014-2020.
5. Różnica między obowiązkiem podatkowym, a zobowiązaniem podatkowym.
6. Podstawowe zasady rządzące podatkiem VAT.
PYTANIA Z ZAKRESU SPECJALNOŚCI
„ZARZĄDZANIE FINANSAMI W BIZNESIE I ADMINISTRACJI”
1. Objawy i przyczyny zawodności rynku (market failure).
2. Zawodność regulacji oraz jej objawy i przyczyny (government failure).
3. Zalety i wady nowego zarządzania publicznego (new public management).
4. Charakterystyka dobrego rządzenia (good governance).
5. Zasady udzielania zamówień publicznych.
6. Instrumenty prawne regulujące system zamówień publicznych w UE i w Polsce.
7. Biznes plan, jako podstawa oceny efektywności ekonomicznej projektów
inwestycyjnych
8. Prosta stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych ROI oraz prosta stopa zwrotu nakładu z
kapitału własnego ROE
9. Dochodowa metoda oceny wartości przedsiębiorstwa.
PYTANIA Z ZAKRESU SPECJALNOŚCI
„RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE”
1. Kryteria klasyfikacji kosztów dla potrzeb zarządczych
2. Klasyfikacja i ewidencja kosztów dla potrzeb sprawozdawczych.
3. Pojęcie i klasyfikacja ryzyka.

4. Ryzyko finansowe i jego rodzaje w przedsiębiorstwie.
5. Źródła zagrożeń i ryzyko w działalności gospodarczej.
6. Zjawiska kryzysowe na rynkach finansowych – przyczyny i skutki.
7. Budżetowanie – rodzaje i rola w rachunkowości.
8. Metody kalkulacji kosztów.
9. Kontrola realizacji projektów gospodarczych, jako ważny element zarządzania
ryzykiem projektu.

