KIERUNEK – EKONOMIA
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE
OGÓLNOEKONOMICZNE
STUDIA I STOPNIA

egzamin dyplomowy – licencjacki
1. Treść informacyjna statystycznych charakterystyk struktury zjawisk ekonomicznych.
2. Metody badania współzależności zjawisk ekonomicznych.
3. Narzędzia badania dynamiki zjawisk ekonomicznych.
4. Czynniki wpływające na proces podejmowania decyzji przez konsumenta i producenta oraz ich
ocena.
5. Konkurencja doskonała i monopol – postrzeganie rynku przez konsumenta i producenta.
6. Stopa procentowa i wartość pieniądza w czasie – znaczenie dla różnych podmiotów
gospodarczych.
7. Rodzaje bezrobocia, przyczyny ich występowania, działania państwa służące ograniczaniu
bezrobocia.
8. Pojęcie, rodzaje i przykłady występowania zawodności rynku. Jak państwo może ograniczać ich
skutki?
9. Podstawowe kategorie dochodu narodowego.
10. Czynniki i modele wzrostu gospodarczego.
11. Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki.
12. Struktura organizacyjna instytucji.
13. Zarządzanie a kulturowa różnorodność organizacji.
14. Prawo własności jako jedna z podstawowych instytucji demokratycznego państwa prawa.
15. Zobowiązania cywilnoprawne w działalności przedsiębiorstw.
16. Umiejętności i metody uczenia się przez całe życie w kontekście planowania i rozwoju kariery
zawodowej.
17. Charakterystyka procesów społecznych przekształcających współczesne społeczeństwo polskie
(transformacja ustrojowa, urbanizacja, globalizacja, ruchliwość społeczna, unifikacja).
18. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania nierówności we współczesnych społeczeństwach.
19. Rola państwa w ujęciu powojennych szkół głównego nurtu ekonomii.
20. Ewolucja poglądów dotyczących wpływu pieniądza na sferę realną.

KIERUNEK – EKONOMIA
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
STUDIA I STOPNIA

egzamin dyplomowy – licencjacki
1. Analiza wykorzystania instrumentów polityki zatrudnienia w Polsce i krajach europejskich.
2. Istota instrumentów finansowych.
3. Pojęcie podatku oraz elementy techniki podatkowej.
4. Elementy ksiąg rachunkowych i ich charakterystyka.
5. Podmioty odpowiedzialne

za

rachunkowość

w

przedsiębiorstwie

–

omów zakres

odpowiedzialności poszczególnych podmiotów.
6. Opisz przyczyny i skutki kryzysu finansowego z 2008 roku.
7. Polityka gospodarcza – pojęcie, elementy, mechanizmy. Normatywny model polityki
gospodarczej.
8. Wskaźniki stosowane w ocenie rentowności przedsiębiorstwa.
9. Składniki i działanie systemu ekonomicznego przedsiębiorstwa.
10. Pojęcie metropolii i cechy obszarów metropolitarnych.
11. Funkcje i zasady ubezpieczeń gospodarczych.
12. Pojęcie i rodzaje pośrednictwa ubezpieczeniowego.
13. Motywowanie we współczesnej organizacji – teorie motywacji, instrumenty motywacyjne.
14. Władza i przywództwo w organizacji.
15. Wielki kryzys gospodarczy (1929-1933/1935) na świecie i w Polsce, jego przyczyny, rozmiary,
konsekwencje oraz instrumenty przezwyciężania.
16. Główne tendencje zmian w gospodarce światowej na przełomie XIX i XX wieku.
17. Wykorzystanie public relations w komunikowaniu wewnątrz zewnątrz przedsiębiorstwa.
18. Bank jako monetarna instytucja finansowa.
19. Instytucje gwarantujące bezpieczeństwo i sprawność w systemie finansowym.
20. Międzynarodowe instytucje i centra finansowe.

