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ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY
Kierunek:

ZARZĄDZANIE

Specjalność: RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI
PYTANIA KIERUNKOWE:

Scharakteryzuj zarządzanie i zarządzanie zasobami ludzkimi i omów ich funkcje.
Płacowe i pozapłacowe motywatory w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Omów sytuacje, w których warto stosować strategię rywalizacji.
Omów założenia strategii negocjacji problemowej. Ustosunkuj się do założeń na
wybranym przykładzie.
5. O czym należy pamiętać tworząc zespół negocjacyjny.
6. Omów role grupowe wg Mereditha Belbina. Opisz swoich pracowników
współpracowników ich cechy pod kątem sprawowanych ról w zespole.
7. Wymień podstawowe wskazówki dla negocjatorów. Które z nich wykorzystujesz
w swojej pracy zawodowej i dlaczego?
8. Rodzaje operacji gospodarczych i ich wpływ na bilans.
9. Klasyfikacja i ewidencja kosztów dla celów sprawozdawczych.
10. Zasady rachunkowości i ich charakterystyka.
11. Scharakteryzuj otoczenie zewnętrze organizacji.
12. Scharakteryzuj otoczenie wewnętrzne organizacji.
13. Przedstaw i omów cykl życia organizacji.
14. Nie byłoby problemu kosztu alternatywnego, gdyby nie było problemu rzadkości.
Przedyskutuj.
15. Wyjaśnij, w jaki sposób może zmienić się ilość nabywana (wielkość popytu), choć
popyt nie uległ zmianie.
16. Czy znasz dobra mające ujemną elastyczność cenową popytu i ujemną elastyczność
dochodową popytu? Przedyskutuj.
17. Przeanalizuj zachowanie konsumenta za pomocą krzywych obojętności.
18. Jakie relacje zachodzą pomiędzy pojęciami „organizacja”, ”przedsiębiorstwo”,
i „firma”?
19. Uzasadnij rosnącą rolę profesjonalnych menedżerów we współczesnym świecie.
20. Jakie warunki musiałyby być spełnione, aby idee zarządzania zdeterminowanego
planem stosować w przedsiębiorstwach?
21. Wyjaśnij istotę rozwarstwienia procesu zarządzania na poziom strategiczny
i operacyjny.
22. Dlaczego plany powinny zawierać mierniki stopnia wykonania zadań planowych ?
23. Dlaczego celowe jest realizowanie programów adaptacji zawodowej pracowników?
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1. Proszę wyjaśnić, czym jest amortyzacja i jakie są metody amortyzacji.
2. Proszę wymienić aktywa trwałe i wskazać na te, które podlegają amortyzacji.
3. Proszę omówić, kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
4. Proszę omówić, czym jest obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe?
5. Proszę podać, jakie spółki kapitałowe i osobowe występują w prawie polskim?
6. Proszę scharakteryzować plan kont banków, wymienić podstawowe zespoły.
7. Proszę omówić istotę zarządzania finansami.
8. Wymień i omów uniwersalne zasady rachunkowości.
9. Wymień i omów funkcje rachunkowości
10. Omów podstawowy podział rachunku kosztów.
11. Wymień i omów podstawowe rodzaje budżetów.
12. Wyjaśnij na czym polega różnica w sporządzaniu budżetu i sprawozdań finansowych
jednostek samorządu terytorialnego .
13. W jakim stopniu krzywa Lorenza określa rolę redystrybucyjną państwa.
14. Podaj istotne różnice między rachunkowością zarządczą a rachunkiem kosztów i
wyjaśnij ,który z modeli rachunku kosztów znajduje zastosowanie przy podejmowaniu
decyzji krótkookresowych.
15. Przedstaw etapy budżetowania w centrum odpowiedzialności za produkcje i koszty
oraz wykaż, że budżetem wiodącym jest budżet sprzedaży.
16. Jakie jest znaczenie i jaki jest zakres raportowania danych finansowych
przedsiębiorstw?
17. Na czym polega istota bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów
pieniężnych?
18. Na czym polega analiza i ocena sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa?
19. Na czym polega wstępna analiza sprawozdań finansowych?
20. Na czym polega analizy wskaźnikowa sprawozdań finansowych i w jakich sytuacjach
można z niej skorzystać?
21. Jakie są źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa i jaki jest kosz
pozyskiwania tego kapitału?
22. Z czym się wiąże pojęcie wartości pieniądza w czasie i jakie ma znaczenie
w kontekście zarządzania finansami?
23. Na czym polega analiza progu rentowności?

