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Pytania z ekonomii
1. Bank centralny – rola, zadania, cele.
2. Bezrobocie - pojęcie,
ęcie, przyczyny, rodzaje, sposoby zwalczania.
3. Bilans płatniczy i bilans handlowy.
4. Budżet państwa
stwa i jego składowe elementy - pojęcie
cie i struktura, zasady budżetowe,
bud
funkcje
budżetu.
wielko ci, ocena, ograniczenia ustawowe i sposoby jego
5. Deficyt budżetowy - istota, wielkości,
finansowania.
6. Deflacja - pojęcie,
cie, rodzaje, przyczyny, skutki, mierniki, sposoby zwalczania.
7. Dług publiczny - pojęcie,
ęcie,
cie, przyczyny powstania i gospodarcze konsekwencje występowania.
wyst
8. Dobra publiczne – istota, cechy, efekt gapowicza.
9. Dochody i przychody budżetu
budż państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.
10. Doktryna „niewidzialnej ręki”
rę i funkcje państwa
stwa w gospodarce rynkowej.
11. Doktryna liberalna we współczesnej polityce gospodarczej państw
państw wysoko rozwiniętych.
rozwini
12. Ekonomia wyboru publicznego – istota, charakter, cechy, ułomności.
13. Elastyczność cenowa oraz dochodowa popytu - pojęcie, rodzaje.
14. Endogeniczna kreacja pieniądza
pienią
w systemie
ie bankowym i jej ograniczenia.
15. Fluktuacje gospodarcze - istota, przyczyny, skutki.
16. Inflacja - pojęcie,
cie, rodzaje, przyczyny, skutki, mierniki,
mierniki, sposoby zwalczania.
17. Istota przedsiębiorstwa
biorstwa funkcjonującego
funkcjonuj cego w warunkach konkurencji doskonałej.
18. Istota przedsiębiorstwa
biorstwa monopolistycznego (ograniczonej konkurencyjności).
konkurencyjno
konkurencyjnoś
19. Kierunki wydatkowania środków z budżetu
bud
państwa
stwa (wydatki i rozchody).
20. Międzynarodowa
odowa integracja gospodarcza – istota, podstawowe formy.
21. Modele systemów ekonomicznych.
22. Ograniczenie budżetowe
żetowe i wybór konsumentów.

poda
w gospodarce.
23. Ograniczenie popytowe i podażowe
24. Ograniczoność zasobów a problem wyborów ekonomicznych.
25. Podstawowe modelee struktur rynku - konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna,
oligopol, monopol.
26. Podstawowe założenie
żenie
enie alternatywnych teorii wyboru konsumenta (wyborów
satysfakcjonujących,
cych, preferencji ujawnionych).
27. Podstawy klasycznej teorii wyboru konsumenta – zasady i uwarunkowania zachowań
zachowa
nabywczych i dostosowawczych konsumenta, cechy preferencji konsumentów, czynniki
wpływające
ce na decyzje wyboru konsumenta.
28. Polityka gospodarcza państwa - istota, główne obszary, instrumenty.
29. Polityka pieniężna – istota, podmiot,
podmi przedmiot, cele.
30. Powody monopolizacji rynku. Formy monopolu.
monopolu
31. Produkt Krajowy Brutto a Produkt Narodowy Brutto – pojęcie,
cie, metody obliczania.
32. Mikro i makroekonomia – przedmiot, zakres, związki pomiędzy nimi.
33. Rachunki narodowe w gospodarce rynkowej – istota,
ta, metody realizacji, determinanty
kształtowania, mierniki (PKB, PNB, PNN, dochód narodowy, wskaźnik
wskaźnik dobrobytu
materialnego).
34. Równowaga konsumenta – pojęcie, istota, znaczenie.
35. Równowaga makroekonomiczna, pojęcie,
poj cie, rodzaje, warunki kształtowania, odchylenia
odchyleni od
równowagi i sposoby jej przywracania.
przywracania
36. Rynek w wymiarze mikroekonomicznym – istota, mechanizmy (popyt i podaż).
poda
37. Sektor finansów publicznych w Polsce - definicja, organizacja, podstawowe wielkości.
wielko
38. Struktura gospodarki w ujęciu
uję rodzajowym – charakterystyka,
yka, zmiany udziału sektorów w
zatrudnieniu i tworzeniu PKB wraz z rozwojem gospodarczym.
39. Tradycyjne instrumenty polityki pieniężnej
pieni
– istota, charakterystyka, wpływ na mnożnik
mno
kreacji pieniądza.
40. Zasoby i czynniki produkcji – istota, relacje między
dzy nimi, zasady kształtowania popytu i
podażyy na rynku czynników produkcji.

Pytania
ania dla specjalności „Rachunkowość i zarządzanie finansami”
1. Formy opodatkowania dochodów osób fizycznych z pozarolniczej działalności
działalno
gospodarczej.
2. Funkcja i rodzaje lokat międzybankowych.
mi
3. Funkcje Banku Centralnego.
4. Klasyfikacja i elementy konstrukcyjne podatków.
5. Organy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i zakres realizowanych zadań.
zada
6. Podstawowe zasady opodatkowania dochodów osób prawnych.
7. Pojęcie
cie i funkcje podatków.
8. Pojęcie
cie i rodzaje operacji bankowych.
9. Pozaewidencyjne modele rachunku kosztów.
10. Rola stopy procentowej dla funkcjonowania gospodarki.
11. Różnice między
dzy rachunkowością
rachunkowo
finansową a rachunkowością zarządczą.
zarzą
12. Sposoby określania
ślania zdolności
zdolno kredytowej - wady i zalety.
13. Systemy kursu walutowego - klasyfikacja, przykłady stosowania i ocena skutków.
14. Zarządzanie
dzanie ryzykiem bankowym.
15. Znaczenie zmienności
ści kursu walutowego.

Pytania dla specjalności „Analiza
Analiza finansowa i gospodarcza”
gospodarcza
1. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
przedsi
SWOT/TOWS.
2. Benchmarking.
3. Charakterystyka mikrootoczenia i makrootoczenia przedsiębiorstwa.
przedsiębiorstwa.
4. Czynniki i uwarunkowania decyzji menedżerskich.
mened
5. Istota i funkcje prognozowania.
6. Istota modelu ekonometrycznego.
7. Koncepcja outsourcingu i insourcingu - definicja, znaczenie, zastosowanie, ocena.
8. Metody heurystyczne w prognozowaniu i podejmowaniu decyzji.
9. Ocena potencjału i strategii przedsiębiorstwa.
przedsi
10. Otoczenie przedsiębiorstwa:
ębiorstwa: pojęcie,
poj
charakter, klasyfikacje.
11. Reenginering.
12. Rola i miejsce otoczenia w teorii organizacji.
13. Style zarządzania.
14. Turbulencja i granice przedsiębiorstwa
przedsi
w otoczeniu.
15. Znaczenie motywacji w zarządzaniu
zarz dzaniu na przykładzie wybranego modelu.

