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Specjalność: Zarządzanie kapitałem ludzkim 

 
 

1. Omów założenia i wyzwania współczesnych metod zarządzania procesami w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem. 

2. Omów założenia i wyzwania współczesnych metod zarządzania zmianami w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem. 

3. Omów uwarunkowania kształtowania się etyki biznesu. 
4. Omów składowe koncepcji elastyczności organizacji i jej związek z innymi koncepcjami 

zarządzania. 
5. Określ różnice między pojęciami organizacji wirtualnej a sieciowej. 
6. Scharakteryzuj pojęcie produktu krajowego brutto  – opisz wykorzystanie i ograniczenia. 
7. Określ relację planowane inwestycje versus oszczędności z perspektywy równowagi na rynku 

dóbr i usług. 
8. Scharakteryzuj istotę i różnice między koncepcjami organizacji uczącej się i inteligentnej. 
9. Próg rentowności w produkcji jednoasortymentowej: założenia progu rentowności, pojęcie 

progu rentowności ilościowego i  wartościowego, pojęcie marginesu bezpieczeństwa. 
10. Określ rodzaje, przyczyny i skutki bezrobocia oraz omów metody zwalczania bezrobocia. 
11. Omów wpływ podatków i wydatków budżetowych na poziom wytwarzanego dochodu 

narodowego. 
12. Scharakteryzuj związki między pojęciami wzrostu gospodarczego,  wahań koniunktury i 

cykliczności rozwoju. 
13. Omów pojęcie prawa cywilnego, określ źródła prawa cywilnego i zasady prawa cywilnego. 
14. Przybliż prawo zobowiązań, tj. opisz pojęcie zobowiązania, długu i odpowiedzialności. 
15. Omów zagadnienie etyki jako elementu kultury organizacyjnej.  
16. Przedstaw wyzwania etycznego postępowania w sferze marketingu i reklamy. 
17. Omów istotę strategii, jej rodzaje i uwarunkowania realizacji. 
18. Omów założenia metod analizy strategicznej otoczenia dalszego i bliskiego organizacji. 
19. Przybliż pojęcie kooperacji, wymień jej formy i omów  uwarunkowania tworzenia wartości 

dodanej w jej ramach. 
20. Zaprezentuj efektywność rynkowo-ekonomiczną procesów gospodarczych, kryteria oceny 

efektywności. 
21. Omów istotę i style przywództwa w organizacji oraz uwarunkowania jego skuteczności. 
22. Omów rolę usługodawców logistycznych w kanale dystrybucyjnym. 
23. Przedstaw zakres prawnej ochrony konkurencji i konsumentów, a także omów jej wpływ na 

praktykę gospodarczą. 
24. Omów zagadnienie przedsiębiorczości i wskaż jej relacje z innowacyjnością. 
25. Scharakteryzuj przedsiębiorcę indywidualnego. 
26. Omów możliwości wykorzystania informacji kosztowych w procesach decyzyjnych 

zachodzących w przedsiębiorstwie. 
27. Przybliż pojęcie globalnej strategii konkurowania i wykorzystywane w tym celu narzędzia 

marketingowe. 
28. Omów znaczenie myślenia systemowego w logistyce. 
29. Przybliż wyzwania związane z prognozowaniem zjawisk gospodarczych. 
30. Scharakteryzuj rolę negocjacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, prowadzenie negocjacji, 

przekaz werbalny i niewerbalny w negocjacjach. 



 

Specjalność: Zarządzanie Kapitałem Ludzkim 

 

1. Komunikacja menedżerska – zasady współpracy przełożonych z podwładnymi. 

2. Kapitał ludzki jako element kapitału intelektualnego organizacji. 

3. Idea zarządzania kapitałem ludzkim – personel jako strategiczny zasób organizacji. 

4. Proces pozyskania kapitału ludzkiego – planowanie personalne, metody rekrutacji i selekcji 

pracowników, etap wprowadzenia do pracy. 

5. Metody i znaczenie ocen pracowniczych z perspektywy ZKL. 

6. Istota i znaczenie motywacji i motywowania. Modele motywacji. 

7. Płacowe a pozapłacowe motywatory z perspektywy ZKL. 

8. Szkolenie i doskonalenie personelu – określenie potrzeb szkoleniowych, metody szkolenia, 

ocena skuteczności szkoleń. 

9. Restrukturyzacja zatrudnienia – przyczyny, zakres, przygotowanie społecznego planu 

restrukturyzacji. 

10. Możliwości wykorzystania wsparcia zewnętrznego dla działu kadrowego – elementy działań 

personalnych, które można zlecić na zewnątrz w ramach outsourcingu. 

11.  Identyfikacja kluczowych uczestników zmiany w przedsiębiorstwie, sposoby ograniczania 

oporu wobec zmian. 

12. Zrównoważona Karta Wyników w controllingu personalnym, definicja Zrównoważonej Karty 

Wyników oraz istota perspektyw Zrównoważonej Karty Wyników. 

13. Pojęcie stosunku pracy, podstawowe zasady prawa pracy. 

14.  Wybrane czynniki ergonomiczne w kształtowaniu otoczenia człowieka (pracownika). 

15.  Problemy zatrudnienia i bezrobocia w wybranych teoriach rynku pracy. 

16.  Rynek pracodawcy a rynek pracobiorcy – wyzwania dla działu kadrowego w okresie 

niedoborów podaży pracy. 

17. Funkcjonowanie działu personalnego w warunkach otwarcia międzynarodowego rynku pracy 

– wykorzystanie możliwości pozyskania personelu zagranicznego. 

18. Jakość pracy i sposoby jej pomiaru.  

19.  Czynniki wpływające na poziom kosztów pracy w przedsiębiorstwie. 

20.  Dobór instrumentów i technik badawczych w metodach badań społecznych. 

 


