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STUDIA II STOPNIA 
 
 
1. Style i techniki negocjacji 
2. Etyka w negocjacjach biznesowych 
3. Niepewność i ryzyko w procesie decyzyjnym 
4. Ryzyko systematyczne: cechy, przykłady 
5. Ryzyko specyficzne: cechy, przykłady 
6. Sposoby ograniczania ryzyka w przedsiębiorstwie 
7. Strategiczna Karta Wyników – istota i zastosowanie 
8. Controlling strategiczny a controlling operacyjny  
9. System Wczesnego Ostrzegania: istota, generacje, warunki wdrożenia 
10. Analiza potencjału strategicznego firmy 
11. Etapy tworzenia strategii marketingowej w instytucjach finansowych 
12. Metody ustalania cen w usługach finansowych 
13. Współczesne trendy w zakresie usług bankowych  
14. Założenia projakościowego zarządzania organizacją według koncepcji Total Quality Management  
15. Audyt jakościowy i narzędzia zarządzania jakością 
16. Kontrola finansowa: pojęcie, zadania i klasyfikacja 
17. Strategie finansowania przedsiębiorstwa 
18. Kapitał obcy jako źródło finansowania przedsiębiorstwa – rodzaje i cechy  
19. Kapitał własny jako źródło finansowania przedsiębiorstwa – rodzaje i cechy 
20. Teorie struktury kapitału 
21. Zarządzania kapitałem obrotowym 
22. Pomiar i zarządzanie płynnością 
23. Rentowność przedsiębiorstwa: pojęcie, rodzaje i pomiar 
24. Dźwignia i maczuga finansowa 
25. Dźwignia operacyjna 
26. Zastosowanie algebry macierzy oraz układów równań liniowych w procesach decyzyjnych 
27. Metody kalkulacji kosztów 
28. Systemy rachunku kosztów 
29. Opcje – rodzaje i strategie 
30. Instrumenty pochodne – funkcje i rodzaje 
31. Analiza progu rentowności 
32. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego i jej wpływ na działalność podmiotu 
33. Analiza fundamentalna a analiza techniczna 
34. Rating kredytowy 
35. Metody wyceny przedsiębiorstwa 
36. Koncepcja piramidy odpowiedzialności  
37. Koncepcji wartości wspólnej (ang. shared value)  
38. Społeczna odpowiedzialność biznesu  
39. Metody prognozowania w zarządzaniu finansowym 
40. Klasyfikacja interesariuszy i ich znaczenie dla zarządzania przedsiębiorstwem 
41. Dyscyplina finansów publicznych 
42. Dług publiczny i deficyt sektora finansów publicznych 
43. System finansów publicznych: istota i elementy 
44. Elementy konstrukcji podatku 
45. Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce 
46. Podatki pośrednie – istota i rodzaje 
47. Podatki bezpośrednie – istota i rodzaje 



48. Stopa procentowa i jej znaczenie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw 
49. Metody analizy opłacalności inwestycji  
50. Otoczenie przedsiębiorstwa i metody jego analizy 
51. Analiza finansowa przedsiębiorstwa i jej miejsce w procesach zarządczych 
52. Klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania 
53. Kultura organizacyjna: istota, funkcje, elementy 
54. Podejście zasobowe w zarządzaniu 
55. Jakościowe i ilościowe metody badawcze w naukach społecznych  
56. Filozofia zarządzania i jej miejsce w przedsiębiorstwie 
57. Globalizacja rynków i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa 
58. Wartość kapitału własnego i jej znaczenie w finansach menedżerskich 
59. Optymalizacja podatkowa i jej przykłady 
60. Cykl konwersji gotówki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


