
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY 

ZARZĄDZANIE 

 - II STOPIEŃ -  

Przedmioty kierunkowe: 

 

1. Wzrost i rozwój gospodarczy. Mierniki i bariery rozwoju gospodarczego. 

2. Źródła, mierniki i następstwa ekonomiczne inflacji.  

3. Zatrudnienie i bezrobocie.  

4. Cele przedsiębiorstwa i uwarunkowania podejmowania decyzji zarządczych. 

5. Fazy i wybrane techniki  negocjacji. 

6. Strategie negocjacyjne. 

7. Różnica pomiędzy badaniami ilościowymi a jakościowymi.  

8. Różnice miedzy zdolnością prawną a zdolnością do czynności prawnych. 

9. Co rozumiemy pod pojęciem osoby prawnej i jak ona powstaje?  

10. Rodzaje form czynności prawnych. 

11. Pojęcie i rodzaje prognozowania. 

12. Etapy prognozowania. 

13. Metody prognozowania. 

14. Rodzaje decyzji i warunki ich podejmowania. 

15. Metody podejmowania decyzji. 

16. Podstawowe grupy metod badań operacyjnych. 

17. Definicja zarządzania strategicznego. 

18. Elementy otoczenia organizacji i ich charakterystyka. 

19. Metody analizy i planowania strategicznego. 

20. Poziomy strategii i ich charakterystyka. 

21. Definicja sektora w znaczeniu strategicznym  

22. Istota spółki joint venture 

23. Rodzaje badań całkowitych i ich charakterystyka. 

24. Rodzaje badań pełnych i ich charakterystyka. 

25. Podział cech statystycznych oraz ich przykłady. 

26. Rachunkowość zarządcza jako element systemu zarządzania. 

27. Rachunkowość zarządcza strategiczna i operacyjna. 

28. Istota i klasyfikacja kosztów na potrzeby zarządzania. 



29. Najważniejsze wskaźniki charakteryzujące poziom rozwoju społeczno-gospodarczego 

kraju. 

30. Jakie są najważniejsze produkty eksportowe polskiej gospodarki. 

31. Szanse i bariery w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. 

32. Działania kadry kierowniczej w zakresie tworzenia optymalnych warunków dla 

rozwoju pracowników. 

33. Podstawy budowania i kształtowania aktywności pracowników w procesie pracy – 

uwarunkowania i determinanty. 

34. Znaczenie i wartość twórczości oraz kreatywności w procesie zmian i rozwoju we 

współczesnych organizacjach. 

35. Znaczenie, rola i wartość innowacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej 

współczesnych organizacji. 

36. Innowacje jako podstawa rozwoju współczesnych organizacji – źródła, 

uwarunkowania i podstawy budowania potencjału innowacyjnego. 

37. Proces innowacyjny i podstawy zarządzania innowacjami w organizacji – mocne i 

słabe strony, ograniczenia i bariery.  

38. Nowoczesne koncepcje zarządzania. 

39. Koncepcja procesowego podejścia do zarządzania. 

40. Metody pomiaru i analizy funkcjonowania oraz efektów procesów zachodzących w 

przedsiębiorstwie. 

 

Moduł fakultatywny 1 

1. Pojęcie i cechy kompetencji zawodowych. 

2. Metodologie wdrażania zarządzania kompetencjami zawodowymi pracowników. 

3. Metody diagnozowania kompetencji. 

4. Definicja i rola MSP w gospodarcze.  

5. Definicja pomocy publicznej.  

6. Formy pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 

7. Miejsce i rola projektów w osiąganiu  celów Unii Europejskiej. 

8. Instytucje biorące udział w projektach europejskich. 

9. Zasady realizacji i rozliczania projektów oraz kwalifikowania wydatków. 

10. Elementy wpływające na popyt efektywny na rynku. 

11. Charakterystyka  wybranego rynku surowcowego. 

12. Cechy charakterystyczne i rodzaje rynków doskonałych 



13. Zasady nabywania i wymiar urlopu wypoczynkowego. 

14. Elementy formalne umowy o pracę. 

15. Pracownik i pracodawca- ich role, zadania, kompetencje i wzajemne relacje w świetle 

przepisów prawa pracy.  

16. Strategie ochrony środowiska 

17. Rodzaje audytów. Etapy realizacji audytu.  

18. Promocja w działalności marketingowej. 

19. Public relations i wizerunek firmy.  

20. Etapy procesu zarządzania marketingowego i planu marketingowego.  

 

Moduł fakultatywny 2 

1. Istota i rodzaje  ryzyka inwestycyjnego. Ocena ryzyka stworzonego portfela 

inwestycyjnego. 

2. Zasady konstrukcji i dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. 

3. Scharakteryzuj  dwie szkoły prognozowania przyszłości zachowań kursu akcji. 

4. Bilansowe i podatkowe ujęcie kosztów i przychodów.  

5. Uproszczone formy ewidencji gospodarczej. 

6. Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie międzynarodowym.  

7. Wykorzystanie kontraktów futures, opcji walutowych  w transakcjach hedgingowych.   

8. Przepływy finansowe w przedsiębiorstwie międzynarodowym (wypłata dywidend, 

opłaty  licencyjne, menadżerskie i konsultingowe, ceny transferowe, manewrowanie 

terminami płatności, pożyczki fasadowe). 

9. Miejsce controllingu w strukturze procesów decyzyjnych. 

10. Klasyfikacja kosztów do celów decyzyjnych. 

11. Decyzje wytworzyć czy kupić jako obszar kontrolingu finansowego. 

12. Różnice pomiędzy wartością księgową i rynkową przedsiębiorstwa. Wskaźniki, 

charakteryzujące te  wartości. 

13. Sprawozdanie finansowe i jego elementy.  

14. Różnica pomiędzy dochodowymi a majątkowymi metodami wyceny przedsiębiorstwa. 

Charakterystyka wybranych metod dochodowych i majątkowych. 

15. Interesariusze procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa. 

16. Różnica pomiędzy neoklasyczną a współczesną teoria zarządzania wartością 

przedsiębiorstwa.  

17. Uczestnicy i transakcje rynku walutowego.  



18. Istota ubezpieczenia i elementy jego konstrukcji. 

19. Ubezpieczenia gospodarcze i ich rodzaje. 

20. Istota, motywy i cechy aliansów strategicznych.  

 

Moduł fakultatywny 3 

1. System wskaźników w kontrolowaniu procesów logistycznych. 

2. Cele i zadania kontrolingu logistycznego. 

3. Miejsce kontroli i kontrolingu w zarządzaniu procesami logistycznymi. 

4. Metody zarządzania ryzykiem w kontekście ubezpieczeń. 

5. Ubezpieczenia szczególnie przydatne w logistyce. 

6. Znaczenie i rola marketingu w działalności logistycznej operatorów logistycznych. 

7. Wizja, misja i wartości operatorów logistycznych polskiego rynku TSL. 

8. Pojęcie i znaczenie marki na rynku usług logistycznych. 

9. Istota systemu komunikacji przedsiębiorstwa logistycznego z rynkiem. 

10. Zakres informacyjny kosztów i ich prezentacja w sprawozdaniach finansowych. 

11. Próg rentowności w procesie decyzyjnym. 

12. Analiza odchyleń od kosztów wzorcowych. 

13. Cele i zadania zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. 

14. Strategia Pull and push na przykładach przedsiębiorstwa produkcyjnego. 

15. Koncepcja zarządzania zapasami w łańcuchu dostaw EQQ. 

16. Prawno-ekonomiczne uwarunkowania zakładania i prowadzenia działalności 

transportowej. 

17. Etapy procesu planowania na przykładzie przedsiębiorstwa transportowego. 

18. Czynniki wpływające na jakość usług w przedsiębiorstwie transportowym. 

19. Istota i przebieg internalizacji przedsiębiorstw. 

20. Formy umiędzynarodowienia na rynkach zaopatrzenia. 

 

Moduł fakultatywny 4 

 

1. Procedura rejestracyjna imprezy masowej. 

2. Struktura organizacyjna kultury fizycznej w Polsce. 

3. Modele zarządzania zasobami ludzkimi w sporcie. 

4. Zasady doboru sportowców i personelu pomocniczego dla klubu sportowego. 

5. Podstawowe sprawozdania finansowe klubu sportowego. 



6. Źródła finansowania działalności sportowej. 

7. Zasady bezpieczeństwa imprez sportowo-rekreacyjnych. 

8. Pojęcie i elementy składowe infrastruktury sportowej. 

9. Warunki ubiegania się klubów sportowych o środki publiczne. 

10. Pojęcie i wykorzystanie sponsoringu w sporcie. 

11. Wybrane formy promocji organizacji sportowych. 

 

 


