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EGZAMIN DYPLOMOWY
poziom: studia drugiego stopnia
Kierunek: EKONOMIA

I.

Egzamin kierunkowy
1. Zagadnienia z grupy treści kształcenia kierunkowego:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

Co to jest międzynarodowa organizacja pozarządowa?
Środki unijne jako źródło finansowania projektów
Procedury pozyskiwania środków z funduszy pomocowych Unii Europejskiej
Europejski Fundusz Społeczny – charakterystyka
Rola samorządów w gospodarce.
Gospodarka przestrzenna – charakterystyka pojęcia, główne cele
Kształtowanie się kosztów w przedsiębiorstwie
Popyt i podaż w gospodarce
Czynniki decydujące o wielości popytu i podaży
Instrumenty rynku kapitałowego
Uczestnicy i operacje rynku kapitałowego
Nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce
Podstawowe tryby zamówień publicznych
Zasady podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie
Prognozowanie popytu i podaży
Metody analizy mikroekonomicznej wspomagającej podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie
Bezrobocie i rodzaje bezrobocia
Skutki bezrobocia
Regionalizacja i globalizacja w gospodarce rynkowej
Czynniki wzrostu gospodarczego
Funkcje podatków
Klasyfikacja podatków
Inflacja - przyczyny i sposoby zwalczania
Istota polityki fiskalnej
Istota polityki monetarnej
Istota zarządzania strategicznego w gospodarce
Rodzaje rynków finansowych
Funkcje banku centralnego
Funkcje i cele banków komercyjnych (kredytowych, handlowych)
Funkcje giełdy papierów wartościowych
Pojęcie rentowności i płynności finansowej w przedsiębiorstwie
Dwie kluczowe zasady ubezpieczeń gospodarczych
Co to jest ryzyko ubezpieczeniowe
Teoria luki technologicznej
Czynniki kształtujące konkurencyjność regionów

2. Zagadnienia z grupy treści kształcenia specjalnościowego:
•
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ekonomia administracji (sektora publicznego)
Pięć podstawowych cech charakteryzujących dobry system podatkowy
Analiza kosztów i korzyści
Przyczyny powstania deficytu budżetowego
Ubezpieczenia społeczne w gospodarce
Metody rekrutacji pracowników
Rodzaje umów o pracę
Istota urlopu wypoczynkowego
Pojęcie, cele i funkcje kontroli
Cele motywacji
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10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Rodzaje motywacji
Zasady wynagradzania
Wpływ Banku Centralnego na gospodarkę
Papiery wartościowe w obiegu gospodarczym
Źródła finansowania zewnętrznego przedsiębiorstwa
Pojęcie inwestycji
Obligacje i akcje z punktu widzenia emitenta i nabywcy
Rodzaje podziału dochodu narodowego
Rodzaje inflacji
Polityka taniego i trudnego pieniądza
Gospodarka komunalna. Firmy komunalne. Zamówienia publiczne w gospodarce komunalnej

•
1)
2)
3)
4)
5)
6)

rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Pojęcie i klasyfikacja aktywów
Pojęcie i klasyfikacja pasywów
Metody amortyzacji
Warianty ewidencji kosztów
Koszty podstawowej działalności operacyjnej jako element determinujący wynik finansowy
Rozliczenia międzyokresowe kosztów – przesłanki rozliczeń, rodzaje, zasady ustalania i wykazywania w
sprawozdaniu finansowym
Elementy sprawozdania finansowego i cel ich sporządzania
Rachunek zysków i strat i jego warianty
Zasada współmierności przychodów i kosztów w kontekście sporządzania sprawozdań finansowych
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Założenie kontynuacji działania w kontekście sporządzania sprawozdań finansowych
Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych i jego struktura
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Istota rewizji finansowej
Międzynarodowe regulacje prawne rachunkowości
Istota metody podziałowej kalkulacji kosztów
Istota metody doliczeniowej kalkulacji kosztów
Istota metody ABC kalkulacji kosztów
Zasady rozliczania działalności pomocniczej w przedsiębiorstwie i jej przykłady
Elementy biznesplanu.
Wskaźnik BEP i NPV
Na czym polega istota dźwigni finansowej?
Co to jest rachunek rentowności i jakie są sposoby jego przedstawiania?
Formy finansowania firm

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

II.

Obrona pracy dyplomowej
Pytania dotyczące problematyki pracy dyplomowej.
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