
Kierunek: zarządzanie  

Studia II stopnia 

Specjalność: rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA 

 

 

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów kierunkowych 

 

1. Wady i zalety OUTSOURCINGU ? 

2. Koncepcja Customer Relationship Management (CRM). 

3. Zasady zarządzania strategicznego. 

4. Bezpieczeństwo finansowe oraz wolność finansowa 

5. Modele decyzyjne - części składowe i kryteria decyzyjne.  

6. Stres, wypalenie zawodowe i pracoholizm – charakterystyka zjawisk, sposoby 

zapobiegania. 

7. Koncepcje zarządzania łańcuchem dostaw i strategiczne zmiany jakie w nim zaszły w 

ciągu ostatniej dekady.  

8. Koncepcja obsługi klienta z perspektywy marketingu i logistyki. 

9. Różnice pomiędzy badaniami foresight a prognozowaniem gospodarczym.  

10. Metody badawcze foresightu. 

11. Nowoczesne metody zarządzania konfliktem w organizacji. 

12. Przedsiębiorstwo – pojęcie i rodzaje. 

13. Narzędzia społecznej odpowiedzialność biznesu (CSR - Corporate Social 

Responsibility). 

14. Cele działalności banków.  

15. Główne obszary działalności banku centralnego.  

16. Metodyka i cele tworzenia strategii personalnych. 

17. Ryzyko w działalności gospodarczej – rodzaje i strefy występowania. 

18. Błędy i ograniczenia racjonalności w decyzjach menedżerskich.  

19. Właściwości psychiczne człowieka jako determinanty procesu zarządzania ludźmi. 

20. Nowoczesne koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim (zarządzanie różnorodnością 

pokoleniową, zarządzanie kompetencjami, zarządzanie talentami). 

 

 

 

 

 



 

 

Kierunek: zarządzanie  

Studia II stopnia 

Specjalność: rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA 

 

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów specjalnościowych 

 

1. Struktura i metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych 
2. Założenia podstawowe i cechy jakościowe sprawozdań finansowych 
3. Rodzaje opinii biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego wraz z 

przykładami je uzasadniającymi. 
4. Przyczyny i obszary zastosowania audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie.   
5. Źródła pozyskania dowodów badania  przez audytora.   
6. Próg rentowności jako instrument zarządzania. 
7. Narzędzia zarządzania kosztami nowych produktów (rachunek kosztów cyklu życia, 

rachunek kosztów docelowych, analiza wartości dla klienta). 
8. Struktura  zbilansowanej karty dokonań zbudowanej na bazie strategii 

przedsiębiorstwa. 
9. Prosta metoda zwrotu a metody dyskontowe oceny opłacalności przedsięwzięć 

inwestycyjnych. 
10. Zjawisko unikania opodatkowania oraz instrumenty przeciwdziałania mu stosowane 

w Polsce i w wymiarze międzynarodowym. 
11. Wskaż i omów najważniejsze cechy jakimi powinien charakteryzować się system 

podatkowy.   
12. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego. 
13. Omów wpływ struktury kapitału na rentowność podmiotu gospodarczego. Dźwignia 

finansowa. 
14. Cele kodeksów zawodowej etyki w rachunkowości. 
15. Ład korporacyjny. Cel, zakres oraz praktyczne wdrożenie w przedsiębiorstwie.   

 


