
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 72/II/2022 
Rady Kolegium Społeczno-Ekonomicznego 

z dn. 04.05.2022 r. 
 

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego 
Instytut Nauk Ekonomicznych i o Zarządzaniu 

 
Zakres wymagań egzaminacyjnych egzaminu dyplomowego 

w roku akademickim 2021/22 
 

Kierunek: Zarządzanie 
 

 
 
Zagadnienia na egzamin licencjacki - ogólne: 
 
 

1. Interesariusz organizacji: pojęcie, przykłady. 

2. Funkcje zarządzania. 

3. Cele i efektywność organizacji. 

4. Nowe zarządzanie publiczne: geneza i założenia. 

5. Pojęcie przedsiębiorczości i jej rodzaje. 

6. Pojęcie i cechy kultury organizacyjnej. 

7. Wyjaśnij rolę logistyki w przedsiębiorstwie. 

8. Omów klasyczne i nowoczesne struktury organizacyjne procesu produkcji. 

9. Marketing relacyjny: elementy składowe i zastosowanie. 

10. Rola i zadania informatyki w zarządzaniu. 

11. Internet w działalności globalnej przedsiębiorstw. 

12. Źródła finansowania przedsiębiorstw – podstawowe rodzaje, koszt, 

dostępność. 

13. Istota sprawozdań finansowych. 

14. Metody ewidencji kosztów w przedsiębiorstwie. 

15. Marketing mix- istota, zastosowanie. 
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Zagadnienia dla studentów uczestniczących w module zajęć „Zarządzanie 
przedsiębiorstwem”: 

 

1. Metody oceny opłacalności inwestycji. 

2. Omów modele strategii rozwoju przedsiębiorstw. 

3. Znaczenie wizerunku i marki w firmie rodzinnej. 

4. Specyfika innowacyjności sektora MSP w Polsce.  

5. Poznane funkcje i determinanty wynagrodzeń. 

6. Formy wynagradzania pracowników. 

7. Porównanie rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. 

8. Metody kalkulacji. Charakterystyka wybranej metody. 

9. Omów różnice między ilościowymi i jakościowymi badaniami marketingowymi. 

10. Benchmarking – istota, zastosowanie w zarządzaniu. 

11. Oceny pracownicze - istota, rodzaje, znaczenie w zarządzaniu zasobami 

ludzkimi. 

12. Omów strategię błękitnego oceanu, wskazując przykłady jej stosowania w 

praktyce organizacyjnej. 

13. Spółka partnerska – istota, zalety i ograniczenia. 

14. Przedstaw wpływ innowacji na rozwój przedsiębiorstwa. 

15. Wymienić i omówić podmioty polskiego rynku finansowego. 
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Zagadnienia dla studentów uczestniczących w module zajęć „Zarządzanie 

usługami TSL”: 

 

1. Logistyczna obsługa klienta – pojęcie, elementy składowe. 

2. Opisz, jak funkcjonują łańcuchy dostaw. 

3. Wyjaśnij wpływ logistyki na efektywność systemu dystrybucji. 

4. Omów zakres infrastruktury procesów logistycznych. 

5. Omów elementy tworzące model zarządzania infrastrukturą logistyczną. 

6. Scharakteryzuj gospodarkę transportową w przedsiębiorstwie produkcyjnym. 

7. Jakie są zadania i uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego. 

8. Scharakteryzuj pojęcia transportu: intermodalnego, multimodalnego oraz 

kombinowanego oraz wskaż korzyści z jego zastosowania. 

9. Omów decyzje logistyczne ograniczające ryzyko zakupów. 

10. Omów koncepcję zaopatrzenia ukierunkowanego na ekologię. 

11. Pomiar kosztów i wyników działalności logistycznej w systemie controllingu. 

12. Opisz wybraną metodę rozwiązywania problemów jakościowych w logistyce. 

13. Istota, zakres usług, struktura i klasyfikacja centrów logistycznych. 

14. Scharakteryzuj istotę usługi logistycznej. 

15. Nowe trendy w zrównoważonym gospodarowaniu odpadami. 

 


