Zakres tematyczny egzaminu licencjackiego - pytania kierunkowe
Informatyka i Ekonometria
1. Podejmowanie pracy za granicą - korzyści i koszty dla Polski
2. Znaczenie i narzędzia polityki społecznej w Polsce
3. Pojęcie, rodzaje i znaczenie bezrobocia w gospodarce
4. Pojęcie, miary wzrostu i rozwoju gospodarczego
5. Zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce i jego skutki społeczne
6. Integracja europejska - proces i kryteria integracji w ramach UE
7. Pojęcie i rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej
8. Rodzaje i znaczenie migracji ludności w UE
9. Rola, rodzaje i znaczenie podatków
10. Zalety i wady wprowadzenia waluty euro w Polsce
11. Gospodarka a ekologia - konflikt czy jedność ?
12. Znaczenie gospodarki morskiej w gospodarce światowej i polskiej
13. Kryzys gospodarczy a polityka energetyczna państwa
14. Sposoby finansowania działalności gospodarczej
15. Definicja, pomiar i znaczenie płynności finansowej przedsiębiorstwa
16. Pojęcie zadłużenia publicznego i jego znaczenie dla wzrostu gospodarczego
17. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce
18. Globalizacja w gospodarce światowej i jej implikacje dla Polski
19. Porównaj europejski i polski rynek pracy - podobieństwa i różnice
20. Otwartość polskiej gospodarki w kontekście sytuacji w handlu zagranicznym

Zakres tematyczny egzaminu magisterskiego (pytania kierunkowe)
Informatyka i Ekonometria
1. Podejmowanie pracy za granicą w kontekście zmian zachodzących w Europie
2. W jaki sposób powinna być prowadzona polityka społeczna w Polsce - czy dotychczasowe
sposoby są twoim zdaniem trafne?
3. Budżet państwa, deficyt budżetowy i sposoby jego pokrycia
4. Pojęcie, miary wzrostu i rozwoju gospodarczego w warunkach globalizacji
5. Powody i konsekwencje zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce
6. Integracja europejska - czy dotychczasowy model integracji jest twoim zdaniem poprawny?

7. Pojęcie i rodzaje ryzyka - w jakich sektorach gospodarki zarządzanie ryzykiem jest kwestią
podstawową?
8. Rodzaje i skutki migracji ludności spoza i wewnątrz UE
9. Rodzaje i znaczenie podatków dla funkcjonowania gospodarki
10. Kiedy twoim zdaniem należy wprowadzić walutę euro w Polsce - uzasadnij swój sąd
11. Gospodarka a ekologia - jakie rozwiązania powinny przyjąć państwa, aby pogodzić
interesy gospodarcze z wymogami ochrony środowiska?
12. Znaczenie gospodarki morskiej w gospodarce światowej i polskiej
13. Czy światu grozi kryzys energetyczny? Jeśli tak, jak temu zaradzić, jeśli nie, uzasadnij to
14. Źródła finansowania potrzeb społecznych i inwestycji prorozwojowych - czy dostrzegasz
tu konflikt?
15. Znaczenie płynności finansowej dla rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstwa
16. Pojęcie zadłużenia publicznego i jego znaczenie dla wzrostu gospodarczego
17. Czy zawsze bezpośrednie inwestycje zagraniczne są korzystne dla gospodarki - uzasadnij
twoje zdanie
18. Globalizacja w gospodarce światowej i jej implikacje dla Polski
19. Czy europejski i polski rynek pracy charakteryzują się podobnymi cechami - wyjaśnij to
na przykładzie kilku krajów UE
20. Czy i kiedy otwartość polskiej gospodarki w kontekście sytuacji w handlu zagranicznym
jest cechą pozytywną - omów to na przykładzie kilku branż i sektorów gospodarki

