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ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY 

Kierunek:       ZARZĄDZANIE II stopień 

Specjalność:  ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI  

PYTANIA KIERUNKOWE: 

1. Proszę wymienić podstawowe grupy wskaźników finansowych i omówić wskaźniki zadłużenia. 

2. Proszę scharakteryzować sprawozdanie z przepływów pieniężnych. 

3. Proszę wyjaśnić jak liczony jest kapitał pracujący i co oznacza jego wartość ujemna. 

4. Proszę omówić metodologię liczenia średniego ważonego kosztu kapitału zaangażowanego w 

inwestycję. 

5. Proszę wyjaśnić, co to jest wartość dodana i jak liczona jest ekonomiczna wartość dodana. 

6. Kim jest kierownik projektu i jakie umiejętności powinien posiadać ? Czyja rola i jest 

ważniejsza: kierownika projektu czy uczestnika, uzasadnij odpowiedz ? 

7. Proszę scharakteryzować układ kalkulacyjny kosztów. 

8. Proszę wyjaśnić jak grupowane są koszy rachunku kosztów zmiennych. 

9. Proszę omówić metodologię liczenia NPV (Net Present Value). 

10. Proszę wyjaśnić, czym jest dźwignia operacyjna. 

11. Proszę wymienić i scharakteryzować metody proste oceny opłacalności przedsięwzięć 

inwestycyjnych.  

12. Proszę wymienić i scharakteryzować metody dyskontowe oceny opłacalności przedsięwzięć 

inwestycyjnych.  

13. Proszę podać definicje pojęć projekt inwestycyjny i przedsięwzięcie inwestycyjne. 

14. Proszę omówić najważniejsze klasyfikacje inwestycji według różnych kryteriów. 

15. Proszę omówić szacowanie przepływów pieniężnych na potrzeby rachunku efektywności 

inwestycji.  

16. Proszę podać, czym jest dumping, wymienić i opisać jego rodzaje. 

17. Proszę wymienić i opisać czynniki wpływające na poziom popytu. 

18. Proszę wymienić i opisać czynniki kształtujące poziom podaży. 

19. Proszę podać, w jaki sposób przedsiębiorstwo może podwyższyć współczynnik bezpieczeństwa? 

20. Proszę wymienić bariery wejścia i wyjścia z rynku? 

21. Proszę wymienić i scharakteryzować rodzaje rynku w ujęciu makroekonomicznym. 

22. Proszę wymienić i scharakteryzować rodzaje pieniądza. 

23. Proszę wymienić znane negatywne skutki inflacji. 

24. Proszę wymienić i scharakteryzować czynniki wzrostu gospodarczego. 

25. Proszę wymienić i scharakteryzować podstawowe funkcje podatku. 

26. Dlaczego firma decyduje się na wdrożenie standardów z zakresu zarządzania projektami? 

27. Omów na przykładzie operacyjne przesłanki  do zastosowania podejścia procesowego. 

28. Jakie korzyści może przynieść wdrożenie podejścia procesowego w Twojej organizacji. 

Odpowiedz uzasadnij. 

29. Wymień i krótko scharakteryzuj znane Ci rodzaje stóp procentowych 

30. Przedstaw negatywne i pozytywne skutki inflacji. 
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PYTANIA SPECJALNOŚCIOWE: 

1. Czy twoim zdaniem organy administracji  publicznej funkcjonują prawidłowo. Uzasadnij. 

2. Czy twoim zdaniem podział terytorialny kraju jest optymalny. 

3. Modele strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi.  

4. Działania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. 

5. Terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym 

6.  Decyzja administracyjna a ugoda jako forma załatwienia sprawy     

7.  Weryfikacja decyzji administracyjnych   

8.  Wymień metody usprawniające zarządzanie jakością 

9.  Istota, elementy TQM 

10.  Jakość usługi-cechy charakterystyczne 

12.  Jakie można wyróżnić metodyki zarządzania projektami, omów i zinterpretuj wybraną? 

13.    Proszę podać czy obowiązujące przepisy kodeksu pracy dotyczące ,,czasu pracy” właściwie 

zabezpieczają interes pracownika i pracodawcy.? 

14.    Czy obowiązujące przepisy właściwie chronią własność? Proszę uzasadnić odpowiedź w           

odniesieniu do instytucji, wywłaszczenia, drogi koniecznej czy zasiedzenia. 

15.     Proszę podać i uzasadnić czy regulacje dotyczące pełnomocnictwa w postępowaniu 

administracyjnym winny zostać utrzymane czy też powinny być zmienione.  

16.     Proszę podać czy w postępowaniu administracyjnym uwzględnia się interes społeczny czy też  

tylko interes strony (stron), proszę uzasadnić odpowiedź. 

17.    Proszę uzasadnić potrzebę rozdzielenia administracji na zespoloną i niezespoloną. 

18.    Czy Twoim zadaniem przepisy dot. użytkowania wieczystego powinny być utrzymane w mocy. 

19.    Jaką rolę w procesie wspomagania podejmowania decyzji pełnią ograniczenia (inaczej warunki 

brzegowe lub warunki ograniczające)? Proszę wyjaśnić zagadnienie oraz podać przykład 

zastosowania warunków ograniczających. 

20.    Proszę określić zależność zachodzącą pomiędzy zmiennymi decyzyjnymi, a kryteriami w 

procesie wspomagania podejmowania decyzji oraz podać przykład ilustrujący tą zależność. 

21.    Proszę zdefiniować jakie kryterium nazywane jest minimentem, jakie maksymentem, a jakie 

optymentem oraz podać po jednym przykładzie dla każdej z wymienionych kategorii? 

22.    Jakie są elementy stosunku pracy? Czym różni się stosunek pracy od stosunków         

cywilnoprawnych (zlecenie, umowa o dzieło). 

23.    Jakie uprawnienia przysługują pracownikom w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z 

prawem wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony?   

  24.    Jakie kary porządkowe przewiduje kodeks pracy? Jakie są warunki ich stosowania? Jakie           

uprawnienia przysługują pracownikom w takim przypadku? 

25.    Kiedy pracodawca ma obowiązek wprowadzić regulamin pracy? Co powinien zawierać 

regulamin  pracy? Jaka jest procedura wprowadzania regulaminu pracy do stosowania? 
26.    Urlopy wypoczynkowe. Wymiar, zasady przyznawania, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. 

 

 


