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1. Zarządzanie - jego istota i znaczenie. Cele i funkcje zarządzania. 

2. Przedstaw na przykładach rodzaje i typy organizacji – ich cele. 

3. Wymień i scharakteryzuj szkoły w teorii organizacji i zarządzania. 

4. Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny. 

5. Przedstaw istotę pracy kierowniczej na wybranym przykładzie (składniki kierowania, role 

kierownicze, style kierowania, umiejętności kierownicze). 

6. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju 

(sustainable development - SD) 

7. Współczesne koncepcje zarządzania organizacją. 

8. Omów pojęcia popytu, podaży oraz przedstaw na wybranych przykładach ich zależność od 

ceny i dochodu.  

9. Koszty w rachunkowości finansowej: pojęcie kosztów, charakterystyka układu rodzajowego 

kosztów, charakterystyka układu kosztów według ich miejsc powstawania. 

10. Rodzaje form organizacyjno- prawnych w Polsce (spółki prawa cywilnego i handlowego). 

11. Przedstaw charakterystykę i hierarchię źródeł prawa w Polsce, scharakteryzuj je. 

12. Czym jest wykładnia prawa i jakie są jej rodzaje? 

13. Pojęcie utworu w prawie autorskim i treści autorskich praw osobistych i majątkowych. 

14. Zachowania i postawy grup społeczno-zawodowych w organizacji. 

15. Znaczenie oraz formy rywalizacji i współpracy wewnątrz- i międzygrupowej. 

16. Omów istotę i znaczenie kapitału relacyjnego we współczesnych organizacjach. 

17. Omów rolę komunikacji społecznej w organizacji posługując się wybranymi przykładami. 

18. Przedstaw społeczne problemy zmian w organizacji na wybranych przykładach. 

19. Przedstaw symptomy oporu przeciw zmianom i możliwości ich przełamywania. 

20. Wypalenie zawodowe, stres - przyczyny, przejawy, przezwyciężanie. 

21. Kultura organizacyjna jej znaczenie oraz czynniki ją kształtujące. 

22. Istota zarządzania projektami. Organizacja zespołu projektowego. 

23. Analiza ryzyka projektów. 

24. Planowanie przebiegu i zasobów projektu. Budżetowanie projektu. 

25. Podmioty i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi. 

26. Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 

27. Charakterystyka podstawowych funkcji zarządzania zasobami ludzkimi: planowanie, dobór 

(rekrutacja i selekcja), ocenianie, szkolenia i rozwój, motywowanie i wynagradzanie, 

derekrutacja (rozstawanie się z pracownikami). 

28. Założenia koncepcji Total Quality Management i jej zastosowanie w praktyce. 

29. Omów metody i narzędzia doskonalenia jakości. 

30. Zastosowanie badań statystycznych w zarządzaniu. 

31. Zarządzanie bezpieczeństwem systemu informacyjnego organizacji. 

32. Rola sieci Internet, intranet i ekstranet w zarządzaniu organizacją.  



33. Pojęcie marketingu - jego miejsce w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. 

34. Badanie i analiza rynku - definiowanie rynku, segmentacja rynku, określenie formy rynku, 

ilościowe określenie rynku, wybór rynku docelowego. 

35. Kapitał kliencki organizacji. Wpływ zachowań nabywców na decyzje marketingowe. 

36. Marketing mix jako koncepcja oddziaływania na rynek. 

37. Zakres przedmiotowy i funkcje badań marketingowych. Badania marketingowe wtórne i 

pierwotne. 

38. Planowanie badania marketingowego. Etapy procesu badawczego. 

39. Zasady i metody rachunkowości według Ustawy o Rachunkowości. 

40. Zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej: kredyt a pożyczka, leasing 

(finansowy a operacyjny), faktoring. 

41. Wynik finansowy. Metody ustalania wyniku finansowego. 

42. Bilans jako element sprawozdania finansowego, definicja bilansu, dzień bilansowy, 

charakterystyka aktywów, charakterystyka pasywów, zasada bilansów. 

43. Przedmiot i zadania finansów przedsiębiorstwa. 

44. Zasady finansowania i inwestowania – koszty kapitału własnego oraz obcego.  

45. Przedstaw rolę informacji w procesie zarządzania i sposoby przetwarzania jej na potrzeby 

decyzji zarządczych. 

46. Omów znaczenie i możliwości informatycznego wspomagania procesów informacyjnych. 

47. Metody i sposoby zbierania informacji. Zbiory informacji. Selekcja i dystrybucja informacji. 

48. Informacja i komunikacja w zarządzaniu. 

49. Istota nowych koncepcji w zarządzaniu: outsourcing, benchmarking, lean management lub 

inne. 

50. Formułowanie problemu i etapy procesu badawczego w naukach społecznych. 


