Finanse i Rachunkowość, pierwszy stopień
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Omów istotę i narzędzia stosowane w analizie finansowej przedsiębiorstw.
Omów istotę analizy wstępnej sprawozdań finansowych.
Omów istotę analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych.
Scharakteryzuj podstawowe grupy wskaźników finansowych.
Na czym polega analiza cash flow, ze szczególnym uwzględnieniem testu znaków.
Scharakteryzuj elementy oraz instytucje tworzące sieć stabilności finansowej
na przykładzie polskiego systemu bankowego.
Scharakteryzuj cele bezpośrednie i pośrednie NBP.
Omów ryzyko bankowe – rodzaje, metody pomiaru i zabezpieczenia w bankach.
Omów rodzaje kredytów oraz czynniki wpływające na cenę kredytu.
Omów rodzaje oraz typy operacji bankowych.
Scharakteryzuj jednorównaniowy model ekonometryczny i jego zastosowania.
Omów rodzaje zmiennych w modelu ekonometrycznym i metody ich doboru.
Scharakteryzuj prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu
ekonometrycznego.
Omów typy zadań optymalizacji i metody ich rozwiązywania.
Scharakteryzuj tabelę przepływów międzygałęziowych i model Leontieffa.
Scharakteryzuj gospodarkę żywnościową (agrobiznes) i jej strukturę.
Scharakteryzuj bezpieczeństwo żywnościowe kraju.
Omów rolę rolnictwa w gospodarce żywnościowej i gospodarce narodowej.
Omów cechy szczególne gospodarstwa wiejskiego jako mikroprzedsiębiorstwa.
Omów cykl racjonalnego działania i poszczególne jego etapy.
Omów cechy, funkcje rynku pieniężnego i rodzaje instrumentów na tym rynku.
Scharakteryzuj systemy notowań, rodzaje zleceń i rynki na GPW w Warszawie.
Omów cechy, funkcje rynku kapitałowego i rodzaje instrumentów na tym rynku.
Scharakteryzuj rodzaje papierów wartościowych.
Omów zasady obrotu giełdowego.
Omów istotę i cechy kapitału obrotowego netto.
Wymień i scharakteryzuj polityki dywidend realizowane przez spółki.
Omów istotę i sposób ustalania średniego ważonego kosztu kapitału.
Scharakteryzuj ekonomiczną wartość dodaną (EVA) i korekty stosowane podczas
jej ustalania.
Scharakteryzuj zjawisko przewartościowania spółki w kontekście realizowania wzrostu
wartości dla właścicieli.
Charakterystyka finansów publicznych – pojęcie, funkcje, struktura.
Scharakteryzuj dochody budżetu państwa, gmin, powiatów i województw.
Wydatki publiczne państwa, gmin, powiatów i województw – charakterystyka tendencji
stałego wzrostu (prawo Wagnera).
Omów przyczyny i skutki deficytów budżetu państwa i jednostek samorządu
terytorialnego.
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Omów pojęcie i rodzaje długu publicznego, struktura zadłużenia. Poziom zadłużenia
w Polsce.
Scharakteryzuj grupy sygnałów niewerbalnych.
Przedstaw źródła zakłóceń w procesie komunikowania.
Wyjaśnij istotę sposobów obliczania PKB.
Wyjaśnij rodzaje popytu na pieniądz.
Wyjaśnij pojęcie inflacji i wymień jej mierniki.
Wyjaśnij pojęcie bezrobocia i omów jego skutki dla gospodarki.
Omów teorię kosztów komparatywnych D. Ricardo.
Przedstaw na czym polega specyfika marketingu usług finansowych.
Scharakteryzuj zasady tworzenia budżetu państwa.
Przedstaw problematykę segmentacji klientów banków, zakładów ubezpieczeń
i scharakteryzuj kryteria służące do segmentacji.
Omów zagadnienie marketingu-mix w usługach finansowych.
Przedstaw na czym polega strategia i misja instytucji finansowej. Podaj przykład.
Scharakteryzuj rachunek kapitalizacyjny i dyskontowy – pojęcie, rodzaje
i zastosowanie.
Omów stopy procentowe – pojęcie, rodzaje.
Omów wkłady oszczędnościowe i renty kapitałowe – wartość przyszła i obecna.
Scharakteryzuj długi – rodzaje długów, schematy spłaty.
Scharakteryzuj papiery dłużne – pojęcie, rodzaje, metody wyceny.
Scharakteryzuj formy przepływu kapitału w skali międzynarodowej.
Omów równowagę rachunkową i ekonomiczna bilansu płatniczego.
Omów zmiany kursu walutowego i ich wpływ na bilans płatniczy kraju.
Przyczyny światowego kryzysu gospodarczego.
Przyczyny wybuchów kryzysów walutowych.
Przedstaw rodzaje rynków i omów ich funkcje w gospodarce.
Przedstaw teorię wyboru konsumenta.
Omów rodzaje kosztów w przedsiębiorstwie.
Porównaj funkcjonowanie przedsiębiorstwa w konkurencji doskonałej i monopolu.
Przedstaw czynniki wpływające na popyt i podaż na rynku pracy.
Wyjaśnij pojęcie planowania i opisz cechy dobrego planu.
Wyjaśnij pojęcie struktury organizacyjnej i scharakteryzuj strukturę liniową oraz
funkcjonalną.
Przedstaw podstawowe formy kontroli i wymień cechy jej skutecznych systemów.
Jakie są główne cele i narzędzia makroekonomicznej polityki gospodarczej?
Jakie są cele i narzędzia polityki pieniężnej w Polsce?
Jakie są główne argumenty za interwencją państwa w gospodarce?
Czy polską politykę gospodarczą można uznać za politykę typu keynesowskiego?
Przyczyny globalnego kryzysu gospodarczego w latach 2007-2009?
Omów krajowe źródła powszechnie obowiązującego prawa.
Scharakteryzuj zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych osób fizycznych.
Omów uprawnienia konsumenta wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową.
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Jakie funkcje konstruktywne i destrukcyjne pełni praca w życiu człowieka.
Jakie mogą być obiektywne i subiektywne źródła konfliktów w zespole pracowniczym.
Jakie są konsekwencje zbyt wysokiego poziomu stresu w organizmie człowieka.
Omów współczesną rachunkowość, jej strukturę, zasady prowadzenia oraz krajowe i
międzynarodowe regulacje.
78. Scharakteryzuj majątek i kapitał przedsiębiorstwa - podstawowe cechy, klasyfikacja
oraz zasady wyceny w rachunkowości.
79. Bilans jako źródło informacji o sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu
gospodarującego.
80. Scharakteryzuj wynik finansowy w rachunkowości przedsiębiorstwa – struktura wyniku,
czynniki kształtujące jego poziom i metody ustalania.
81. Scharakteryzuj roczne sprawozdania finansowe podmiotów gospodarujących - wymogi
formalne, elementy składowe i ich zakres informacyjny.
82. Omów modele wyceny aktywów i pasywów stosowane w rachunkowości.
83. Zdefiniuj aktywa operacyjne i omów leasing finansowy w ujęciu rachunkowości
finansowej.
84. Czym są aktywa inwestycyjne. Jakie kryteria muszą spełniać aktywa, aby zostały
zaliczone do tej grupy aktywów – omów te kryteria.
85. Rezerwy na zobowiązania a rozliczenia międzyokresowe bierne – podobieństwa
i różnice.
86. Omów kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat.
87. Scharakteryzuj cechy, funkcje rynku pieniężnego i rodzaje instrumentów na tym rynku.
88. Omów procedury sanacyjne i ostrożnościowe nadmiernego zadłużenia państwa.
89. Omów cechy, funkcje rynku kapitałowego i rodzaje instrumentów na tym rynku.
90. Scharakteryzuj rodzaje papierów wartościowych.
91. Scharakteryzuj zasady obrotu giełdowego.
92. Jak zmierzyć nierówność dochodów w społeczeństwie?
93. Które z miar zmienności są odporne na występowanie obserwacji odstających?
94. Czego dotyczy prawo trzech sigm? Czy również w przypadku wysokiej kurtozy prawo
to będzie obowiązywać?
95. Co to jest funkcja regresji i czemu służy?
96. Omów zasady ubezpieczeń w ZUS oraz w KRUS.
97. Przedstaw ubezpieczenia gospodarcze w Polsce.
98. Scharakteryzuj rodzaje ryzyk występujących w ubezpieczeniach gospodarczych oraz
sposoby ich ograniczania.
99. Omów ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce i ich specyfika.
100. Przedstaw obowiązkowe ubezpieczenia w rolnictwie.
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