
Zagadnienia obowiązujące na egzaminach dyplomowych 

na kierunku EKONOMIA 
 

 

Przedmioty kierunkowe 
1. Instrumenty sterowania podażą pieniądza przez bank centralny. 

2. Źródła procesów inflacyjnych w gospodarce. 

3. Polityka fiskalna a popyt prywatny i równowaga makroekonomiczna. 

4. Efektywność rynku. Kryteria efektywności ekonomicznej. 

5. Zawodność rynku jako uzasadnienie działalności państwa. 

6. Wybór publiczny – istota, agregacja preferencji, paradoks głosowania, twierdzenie Arrowa i 

paradoks Sena. 

7. Polityka gospodarcza (pojęcie, cele, funkcje, zadania, podmioty, przedmiot, narzędzia) i jej 

uwarunkowania  (wewnętrzne i zewnętrzne) 

8. Polityka stabilizacyjna w gospodarce 

9. Koncepcja rozwoju zrównoważonego - pojęcie, cele, zasady, sposoby realizacji (z przykładami 

na różnych poziomach gospodarowania), instrumenty, wskaźniki do pomiaru zrównoważonego 

rozwoju 

10. Zrównoważona konsumpcja i produkcja, zielone miejsca pracy, zrównoważona jakość życia, 

marketing ekologiczny 

11. Polityka społeczna pojęcie, cele, zadania, obszary, podmioty, narzędzia 

12. Cele i elementy składowe zabezpieczenia społecznego w Polsce 

13. Formy działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych 

14. Efektywność transakcji handlu zagranicznego 

15. Transakcje specjalne w handlu z zagranicą 

16. Gospodarka światowa i jej struktura podmiotowa 

17. Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej 

18. Usługi jako przedmiot wymiany międzynarodowej 

19. Wymienić krótko scharakteryzować najważniejsze metody oceny efektywności inwestycji 

20. Zależność pomiędzy zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy a efektywnością projektu 

inwestycyjnego 

21. Zależność pomiędzy stopą dyskontową a efektywnością projektu inwestycyjnego 

22. Istota i rola planowania finansowego 

23. Konstrukcja typowego modelu finansowego 

24. Omówić wskaźniki wykorzystywane w planowaniu zapotrzebowania na kapitał obrotowy 

25. Źródła informacji do analizy ekonomicznej. 

26. Kryteria klasyfikacji analizy ekonomicznej. 

27. Istota i pomiar zadłużenia przedsiębiorstwa. 

28. Pojęcie, pomiar i znaczenie kapitału obrotowego netto. 

29. Dokonaj analizy struktur rynkowych mając na względzie efektywność społeczno-gospodarczą. 

30. Przedstaw  na przykładzie  odstępstwa od prawa popytu na rynku dóbr i usług. 

31. Na czym polega „prawo malejących przychodów” W jakich obszarach funkcjonowania 

gospodarki ma ono zastosowanie? 

 

 

Przedmioty specjalnościowe dla specjalności: Ekonomia menedżerska 
1. Pojęcie i rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej. 

2. Rola i znaczenie Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego. 

3. Podstawowe rodzaje komunikatów niewerbalnych. 

4. Podstawowe style negocjacyjne (miękki, twardy, rzeczowy). 

5. Istota rynku pracy. Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia. 

6. Rola państwa w regulacji zasobów pracy. 

7. Na czym polega inżynieria społeczna? 



8. Wymień i omów reguły wpływu społecznego 

9. Wymień i omów uwarunkowania rynku pracy w Polsce 

10. Elastyczność rynku pracy i elastyczne formy zatrudnienie w kontekście sytuacji na rynku pracy w 

Polsce 

11. Społeczna odpowiedzialność podmiotów (CSR) – pojęcie, rozumienie jej, wymiary, obszary, 

cechy wyróżniające działania społecznie odpowiedzialne, podstawowe nurty badawcze, 

raportowanie CSR 

12. Omów zagadnienie społecznej odpowiedzialności firm wobec pracowników 

13. Dokumenty podstawowe w międzynarodowej transakcji handlowej 

14. Klauzule kontraktu w obrocie międzynarodowym 

15. Formuły handlowe Incoterms - istota i praktyczne aspekty stosowania 

16. Przyczyny przekształcania się tradycyjnych rynków zorganizowanych w rynki elektroniczne 

17. Porównanie aukcji tradycyjnych i elektronicznych 

18. Szanse i zagrożenia związane z rozwojem handlu elektronicznego 

19. Istota i zastosowanie średnioważonego kosztu kapitału 

20. Pojęcie i elementy kapitału obrotowego 

21. Omówić główne źródła finansowania przedsiębiorstw 

22. Koncepcja zarządzania przez wartość – istota, zastosowanie, krytyczna ocena 

23. Mierniki monitorowania wartości przedsiębiorstwa 

24. Determinanty wartości przedsiębiorstwa 

25. Metody sporządzania rachunku przepływu środków pieniężnych. 

26. Rodzaje działalności zawarte w rachunku przepływu środków pieniężnych. 

27. Jakie są metody oceny opłacalności klientów? 

28. Wymienić podstawowe metody badania rynku klientów  

29. Rola i funkcje usług w gospodarce rynkowej 

30. Czynniki determinujące rozwój usług 

31. Przedstaw koncepcję teorii gier. Które strategie powinny stosować współczesne przedsiębiorstwa 

sektora MSP? 

32. Na czym polega analiza marginalna działalności podmiotu gospodarczego. Jak powinna być 

wykorzystywana przez menedżerów w zarzadzaniu firmą? 

 

 

Przedmioty specjalnościowe dla specjalności: Analizy gospodarcze 
1. Instrumenty i techniki badania ekonomicznego. 

2. Ocena jakościowa zjawisk ekonomicznych 

3. Cykl koniunkturalny – pojęcie, fazy cyklu koniunkturalnego i jego rodzaje (klasyfikacje) 

4. Mierniki oceny wzrostu gospodarczego 

5. Popyt globalny i składniki popytu globalnego a cykl koniunkturalny 

6. Metody oceny i prognozowania koniunktury gospodarczej. Barometry koniunktury 

7. Pojęcie wyceny środowiska, podstawowe metody i trudności waloryzacji 

8. Wymień i omów źródła finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce 

9. Fundusze UE  w rozwoju regionu i przykłady ich wykorzystania 

10. Fundusze UE w rozwoju obszarów wiejskich 

11. Jakie znasz strategie rozwiązywania konfliktów? 

12. Wymień akty komunikacji niewerbalnej, omów wpływ mowy ciała na proces komunikacji 

międzyludzkiej oraz znaczenie informacji zwrotnej dla procesu efektywnej komunikacji 

13. Specyfika ryzyka w obrocie międzynarodowym 

14. Rodzaje ryzyka w handlu międzynarodowym 

15. Sposoby eliminowania i ograniczania ryzyka w obrocie międzynarodowym 

16. Porównanie aukcji i giełd towarowych. 

17. Ewolucja imprez targowo-wystawienniczych; korzyści z uczestnictwa w targach dla różnych grup 

interesariuszy 

18. Charakterystyka i cele tworzenia specjalnych stref ekonomicznych 

19. Wymienić najważniejsze metody analizy sektorowej 

20. Scharakteryzować metodę SWOT – istota, zastosowanie, zalety, wyzwania 



21. Scharakteryzować metodę PEST– istota, zastosowanie, zalety, wyzwania 

22. Użyteczność wskaźników rentowności w ocenie przedsiębiorstw i sektorów 

23. Scharakteryzować najważniejsze kierunki porównań stosowane w analizach gospodarczych 

24. Jak mierzyć sukces organizacji non-profit? 

25. Na czym polega audyt społeczny? 

26. Gospodarka elektroniczna w Polsce - stan i perspektywy rozwoju 

27. Bankowość elektroniczna vs tradycyjna 

28. E-handel- istota, zalety i wady 

29. Darczyńcy a sponsorzy – główne różnice  

30. Scharakteryzuj istotę koncepcji elastyczności cenowej popytu w procesie kształtowania strategii 

cenowej przedsiębiorstwa. 

31. Przedstaw koncepcję analizy wrażliwości, którą wykorzystują współczesne przedsiębiorstwa. 

32. Co to jest bariera wejścia na rynek? Wskaż na wybrane bariery które są wykorzystywane przez 

przedsiębiorstwa. 

 


