ZAGADNIENIA I PYTANIA NA EGZAMIN LICENCJACKI
EKONOMIA
1. Ewolucja teorii ekonomicznych.
2. Dobro w ekonomii.
3. Pojęcie produktu krajowego brutto (PKB). Składniki i sposoby obliczania PKB.
4. Rola państwa w gospodarce: instytucje, wytwarzanie dóbr publicznych i redystrybucja
dochodów.
5. Co to jest pieniądz? Omów funkcje pieniądza i motywy popytu na pieniądz.
6. Zmiana wartości pieniądza w czasie.
7. Inflacja i deflacja – teorie, pojęcie i sposoby pomiaru. Wpływ inflacji i deflacji na wzrost
gospodarczy.
8. Bezrobocie i przyczyny tego zjawiska. Bezrobocie równowagi i naturalna stopa bezrobocia.
9. Przedsiębiorstwo – zysk i rentowność.
10. Rola i znaczenie Specjalnych Stref Ekonomicznych.
11. Na czym polega ograniczenie budżetowe i wybory konsumentów?
12. Co to jest popyt, podaż, równowaga (zależności między nimi, elastyczność cenowa popytu i
podaży itp.)?
13. Omów rodzaje i elementy zagranicznej polityki ekonomicznej (cele, środki, narzędzia).
14. Omów cykl koniunkturalny i jego fazy.
15. Finanse publiczne w Polsce.
16. Budżet państwa.
17. Deficyt budżetowy.
18. Bank centralny – cel, funkcje.
19. Polityka pieniężna NBP.
20. Nadzór bankowy w Polsce.
21. Cechy współczesnego systemu podatkowego.
22. Gospodarcze i społeczne skutki podatków.
23. Co rozumiemy pod pojęciem – „organizacja", „zarządzanie organizacją"?
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24. Zarządzanie strategiczne a zarządzanie operacyjne?
25. Podstawowe funkcje zarządzania i ich treść?
26. Kontrola a controlling menedżerski?
27. Benchmarking jako metoda doskonalenia funkcjonowania organizacji?
28. Pojęcie i zadania rachunkowości.
29. Zasady rachunkowości.
30. Kryterium płynności oraz kryterium wymagalności w bilansie.
31. Warianty rachunku zysków i strat.
32. Segmenty działalności rachunku zysków i strat.
33. Istota analizy ekonomicznej.
34. Charakterystyka sprawozdań finansowych.
35. Charakterystyka analizy wstępnej.
36. Funkcje i cele analizy wskaźnikowej.
37. Istota zamówień publicznych.
38. Zasady udzielania zamówień publicznych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
39. Tryby udzielania zamówień publicznych.
40. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Specjalność „Rachunkowość i zarządzanie finansami”
1. Co to są lokaty międzybankowe – jaką pełnią funkcję? Wymień ich rodzaje.
2. Co to są operacje aktywne i pasywne? Podaj ich przykłady.
3. Zarządzanie ryzykiem bankowym.
4. Pojęcie i rodzaje operacji bankowych.
5. Ryzyko płynności i metody jego ograniczania.
6. Charakterystyka systemu gwarantowania depozytów w Polsce.
7. Kapitał zagraniczny w polskich bankach – jego rola, wady i zalety.
8. Sposoby określania zdolności kredytowej (jej wady i zalety).
9. Formy prawnych zabezpieczeń kredytów.
10. Funkcje kredytów konsumenckich.
11. Różnice między rachunkowością finansową a rachunkowością zarządczą.
12. Kryteria klasyfikacji kosztów.
13. Pozaewidencyjne modele rachunku kosztów.
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14. Wykładnia prawa podatkowego.
15. Konstrukcja podatku.
16. Zasady podatkowe.
17. Zobowiązania podatkowe.
18. Strona dochodowa budżetu państwa.
19. Istota dochodów publicznych.
20. Istota i zakres kontroli skarbowej

Specjalność „Analiza finansowa i gospodarcza”
1. Analiza ilościowa w ekonomii.
2. Proszę podać istotę ekonometrii.
3. Proszę wymienić i opisać znane pani/ panu metody ekonometryczne.
4. Przedsiębiorstwo – jego istota, cele, formy.
5. Otoczenie przedsiębiorstwa: pojęcie, charakter, klasyfikacje.
6. Strategia przedsiębiorstwa: koncepcja, komponenty i rodzaje.
7. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa i jego otoczenia (SWOT, konkurencji, portfelowa).
8. Sposoby finansowania przedsiębiorstw (np. kredyty, leasing, franchising).
9. Proszę wymienić i opisać funkcje prognozowania.
10. Proszę przedstawić pojęcie ryzyka i wymienić jego podstawowe rodzaje.
11. Proszę wymienić i opisać metody heurystyczne.
12. Proszę przedstawić istotę efektywności gospodarczej.
13. Proszę wymienić i opisać metody pomiaru efektywności.
14. Proszę wymienić i opisać kryterium oceny efektywności organizacji.
15. Proszę wymienić i opisać mierniki pomiaru efektywności inwestycji.
16. Proszę wyjaśnić pojęcie rentowności
17. W jakich dziedzinach stosowana jest teoria gier?
18. Perswazja niejawna.
19. Psychospołeczne postawy konsumenckie.
20. Podejmowanie decyzji – istota decyzji, procesy decyzyjne, warunki podejmowania decyzji,
informacje w procesie decyzyjnym.
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