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Załącznik 1 

OKRES WYRÓWNAWCZY 

 

Wykaz zagadnień do zaliczenia efektów kształcenia  

na kierunku ekonomia – studia drugiego stopnia  

w roku akademickim 2021/2022 

 

Zagadnienia z przedmiotów ogólnych i podstawowych (10) 

 

 

1. Popyt oraz czynniki, które go determinują. Rynek i równowaga rynkowa. 

2. Bezrobocie – rodzaje i metody przeciwdziałania bezrobociu. Bezrobocie – przyczyny i 

skutki. 

3. Omów główne instrumenty handlu zagranicznego. 

4. Klasyfikacja aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. 

5. PKB jako podstawowy miernik dochodu narodowego. Mierniki dochodu narodowego. 

6. Konkurencja doskonała i monopol pełny jako dwie skrajne struktury rynku. Szara 

strefa – skutki i metody ograniczania w praktyce gospodarczej. 

7. Inflacja kosztowa i inflacja popytowa. Inflacja i metody jej ograniczania. 

8. Omów wybrane style kierowania. 

9. Znaczenie kosztu alternatywnego w podejmowaniu decyzji. Koszty a podejmowanie 

decyzji w przedsiębiorstwie. 

10. Wzrost a rozwój gospodarczy. Mierniki wzrostu i rozwoju gospodarczego. 

Zagadnienia z przedmiotów kierunkowych (25) 
 

 

1. Metody analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. 

2. Krótkookresowe skutki integracji ekonomicznej. Przyczyny integracji ekonomicznej 

w Europie. 

3. Długookresowe skutki integracji ekonomicznej. Skutki integracji ekonomicznej. 

4. Podstawowe  sprawozdania finansowe jednostki – charakterystyka. 

5. Organizacje pozarządowe jako podmioty polityki społecznej. 

6. Rola pomocy społecznej jako narzędzia polityki społecznej. 

7. Kryteria przynależności do strefy euro.  

8. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne polityki ekonomicznej. 
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9. Region jako jednostka gospodarująca. 

10. Polityka regionalna – istota, instrumenty. 

11. Poziomy zarządzania gospodarką regionalną. 

12. Zasady ogólne opodatkowania przedsiębiorców. 

13. Polityka socjalna a polityka społeczna. 

14. Metody zabezpieczenia społecznego – przykłady zastosowań metod w Polsce. 

15. Rodzaje polityki gospodarczej i ich funkcje. Polityka budżetowa – pojęcie, rodzaje, 

instrumenty. 

16. Instrumenty polityki pieniężnej. Polityka monetarna – pojęcie, rodzaje, instrumenty. 

17. Klasyfikacja podatków i zasady polityki podatkowej. 

18. Podstawowe sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa.  

19. Źródła danych niezbędnych do  analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. 

20. Sposoby obliczania wartości firmy. 

21. Odpowiedzialność społeczna w systemie celów działalności organizacji 

gospodarczych. 

22. Podatki i ich funkcje w gospodarce. 

23. Dochody i wydatki samorządu terytorialnego. 

24. Strategie rozwoju przedsiębiorstw. 

25. Podstawowe mierniki oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 

 

Zagadnienia z przedmiotów specjalnościowych (15) 

 

 

Specjalność: Ekonomika przedsiębiorstwa 

1. Wybrane modele wspomagające podejmowanie decyzji ekonomicznych. 

2. Możliwości  rozwoju sektora MŚP w Polsce. 

3. Ograniczenia funkcjonowania i rozwoju sektora MŚP w Polsce. 

4. Znaczenie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. 

5. Otoczenie przedsiębiorstwa – charakterystyka, metody badania. 

6. Wybrane metody ekonomicznej oceny opłacalności inwestycji – wymień 

scharakteryzuj dowolną z nich. 

7. Formy prawne przedsiębiorstw.  
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8. Podstawowe wskaźniki finansowe oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa. 

9. Konflikt w organizacji – istota, metody rozwiązywania.  

10. Istota i proces gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. 

11. Determinanty polityki kadrowej w przedsiębiorstwie. 

12. Przedsiębiorstwo – rodzaje i cechy. 

13. Przekształcenia w cyklu życia przedsiębiorstwa. 

14. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw.  

15. Papiery wartościowe – ich rodzaje i charakterystyka. 

 

Specjalność: Ekonomia sektora publicznego 

1. Charakterystyka źródeł zasilania finansowego JST. 

2. Etapy procesu budżetowania JST. 

3. Podstawowe narzędzia analizy finansowej JST. 

4. Prawne regulacje działania instytucji społecznych i jednostek gospodarczych. 

5. Źródła norm prawa administracyjnego, zmiany i sposób ich działania. 

6. Podstawowe zasady i przepisy formalnego i rzeczowego prawa administracyjnego. 

7. Procedury postępowania administracyjnego, niezbędne w kontaktach z organami 

administracji państwowej i samorządowej, w różnych sytuacjach życia społeczno-

gospodarczego. 

8. Pojęcie i prawidłowości rozwoju gospodarki narodowej oraz roli sektora publicznego 

w tym zakresie. 

9. Systematyka jednostek sektora publicznego i definicja procesów i zjawisk 

zachodzących w nich. 

10. Zasady gospodarki finansowej w jednostkach sektora publicznego. 

11. Zasady opracowywania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora publicznego. 

12. Podstawowe metody analizy finansowej działalności jednostek sektora publicznego. 

13. Zamówienia publiczne - istota, procedura, znaczenie. 

14. Relacje i powiązania występujące na rynku zamówień publicznych. 

15. Charakterystyka podstawowych pojęć wykorzystywanych w procesie zarządzania 

projektem w sferze publicznej. 

 


