
Pytania egzaminacyjne (nauki ekonomiczne)

1. Na czym polega społeczeństwo obywatelskie w polityce społecznej?
2. Wskaż na różnice polityki społecznej a polityki gospodarczej?
3. W jakim okresie nastąpiła zmiana polityki społecznej w Polsce i na czym ona 

polegała?
4. Wskaż na uwarunkowania w polityce społecznej w Polsce?
5. Określ zasady polityki społecznej w Polsce?
6. Wskaż na krajowe podmioty polityki społecznej?
7. Na czym polega polityka społeczna w krajach Unii Europejskiej?
8. Różnice polityki społecznej Polski a innych krajów europejskich?
9. Kwestie społeczne a problemy społeczne?
10. Polityka rodzinna w III RP?
11. Kształtowanie się nowego modelu warunków pracy w Polsce?
12. Zróżnicowanie dochodów społeczeństwa polskiego?
13. Reforma systemu edukacji?
14. Polityka społeczna wobec dyskryminacji?
15.  Nierówny statut kobiet i mężczyzn w świecie pracy jako przykład dyskryminacji ze 

względu na płeć?
16. Na czym polega polityka społeczna wobec procesów migracyjnych?
17. Na czym polega spór wokół socjalnych funkcji państwa?
18. Lokalna polityka społeczna?
19. Na czym polega dialog społeczny w kontekście polityki społecznej?
20. Na czym polega europejski model socjalny.



Zagadnienia z ekonomii:

1. Różnice pomiędzy gospodarką wolnorynkową i centralnie planowaną.
2. Mechanizm kontroli cen.
3. Zależność pomiędzy popytem a podażą.
4. Wpływ porozumień kartelowych na funkcjonowanie gospodarki.
5. Podaj przykłady monopolistów. Jak wpływają oni na gospodarkę?
6. Co jest najważniejszym celem działania przedsiębiorców?
7. Przyczyny niepowodzeń gospodarki centralnie planowanej.
8. Mierniki dochodu narodowego.
9. Na czym polega ruch okrężny w gospodarce?
10. Zależność pomiędzy konsumpcją a dochodem.
11. Czy oszczędzanie ma pozytywny wpływ na zwiększanie popytu globalnego? 

Uzasadnij.
12. Mechanizm kreacji pieniądza.
13. Konkurencja między bankami komercyjnymi.
14. Samospełniająca się przepowiednia w odniesieniu do załamania systemu banków 

komercyjnych.
15. Najważniejsze funkcje Banku Centralnego.
16. Budżet państwa.
17. Wpływ deficytu budżetowego na funkcjonowanie gospodarki.
18. Czym jest dług publiczny?
19. Przykłady niebezpiecznego zadłużenia państw.
20. Rola korporacji transnarodowych we współczesnej gospodarce światowej.
21. Transformacja gospodarek bloku socjalistycznego.
22. Cykl koniunkturalny.
23. Czym charakteryzuje się bezrobocie strukturalne?
24. Mechanizm hiperinflacji.
25. Społeczny koszt bezrobocia.
26. Co rozumiesz pod pojęciem inflacja?
27. Ekonomiczne skutki inflacji.
28. Krzywa Phillipsa.
29. Wspólna polityka monetarna na przykładzie funkcjonowania strefy euro.
30. Wpływ recesji gospodarczej na funkcjonowanie wybranych gospodarek.



Ekonomia

1. Podaj definicję ekonomii i wyjaśnij korzyści z jej znajomości.
2. Podaj definicję makroekonomii i mikroekonomii
3. Wyjaśnij pojęcie zasobów i ich kluczową pozycję w ekonomii oraz podaj zasadę 

racjonalnego gospodarowania
4. Podaj definicję zasobów pracy
5. Podaj definicję rynku pracy
6. Co to jest bezrobocie i jakie znasz typy bezrobocia?
7. Jak oddziałuje płaca minimalna na rynku pracy?
8. Podaj definicję rynku i kilka przykładów; każdy z nich omów
9. Podaj definicję przedsiębiorstwa
10. Jaka jest rola przedsiębiorczości w gospodarce?
11. Wyjaśnij pojęcie elastyczności cenowej popytu
12. Wymień funkcje Banku Centralnego
13. Jaka jest rola Banku Centralnego w gospodarce?
14. Jaka jest rola rezerw obowiązkowych w banku?
15. Podaj definicję budżetu państwa- jak się go liczy?
16. Wymień funkcje budżetu państwa
17. Podaj definicję długu publicznego
18. Wyjaśnij pojęcie interwencjonizmu państwowego- podaj przykłady
19. Wyjaśnij znaczenie pojęcia krańcowej skłonności do inwestowania- kiedy i jak je 

wykorzystano w gospodarce?
20. Wyjaśnij znaczenie pojęcia krańcowej skłonności do konsumpcji- kiedy i jak je 

wykorzystano w gospodarce?
21. Wyjaśnij pojęcie krzywej Laffera



PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY- ZARZĄDZANIE

1. Pojęcie zarządzania i jego funkcje.
2. Istota zarządzania strategicznego.
3. Cykl działania zorganizowanego H. Le Chatelier’a.
4. Definicja struktury organizacyjnej.
5. Parametry struktury organizacyjnej.
6. Rodzaje struktur organizacyjnych.
7. Pojęcie organizacji.
8. Elementy procesu zarządzania zasobami ludzkimi.
9. Różnice ,między „zarządzaniem personelem” a „zarządzaniem zasobami ludzkimi”.
10. Modele zarządzania zasobami ludzkimi.
11. Rola kierownika w modelu tradycyjnym zarządzania zasobami ludzkimi.
12. Definicja strategii.
13. Elementy strategii.
14. Rodzaje strategii.
15. Cechy dobrej strategii.
16. Szkoły zarządzania strategicznego.
17. Cele strategiczne organizacji.
18. Etapy osiągania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo.
19. Etapy zarządzania strategicznego.
20. Hierarchia zasobów organizacji.
21. Zasady sprawnego działania.
22. Różnice między pracą zorganizowaną i niezorganizowaną
23. Zasady organizacji pracy.
24. Istota i funkcje rekrutacji kandydatów do pracy.
25. Metody rekrutacji.
26. Pojęcie partycypacji kierowniczej.
27. Wpływ partycypacji na style kierowania
28. Skrzynka stylów kierowania Redlina.
29. Co oznacza elastyczność w pracy kierownika?
30. Zalecenia dla kierownika nowoczesnego.
31. Etapy rozwoju i doskonalenia pracowników.
32. Formy szkolenia personelu.
33. Rodzaje ocen pracowniczych.
34. Istota motywowania do pracy.
35. Rodzaje motywacji.
36. Teorie motywacji.
37. Modele oddziaływań motywacyjnych.
38. Sposoby przeciwdziałania mobbingowi.
39. Pojęcie kapitału intelektualnego organizacji.
40. Definicja organizacji opartej na wiedzy.
41. Metody i techniki zarządzania.


