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Pytania kierunkowe 
1. Klasyczne teorie wymiany międzynarodowej 
2. Zagraniczna polityka handlowa – podstawowe formy, ich zalety i wady 
3. Efekt kreacji i przesunięcia handlu 
4. Mechanizm działania mnożnika handlu zagranicznego 
5. Czynniki zmian w strukturze handlu światowego w ostatnich dwóch dekadach 
6. Istota i znaczenie handlu wewnątrzgałęziowego 
7. Teoria internacjonalizacji J. H. Dunninga 
8. Formy internacjonalizacji przedsiębiorstw 
9. Mierniki internacjonalizacji przedsiębiorstw 
10. Międzynarodowy rynek kapitałowy – uczestnicy i instrumenty 
11. Międzynarodowy transfer technologii – przesłanki, kierunki, formy 
12. Wpływ korporacji transnarodowych na gospodarki krajów goszczących 
13. Globalizacja – pojęcie, płaszczyzny, interesariusze 
14. Problemy globalne w gospodarce – istota i rodzaje 
15. Globalny kryzys finansowy i gospodarczy oraz jego przyczyny 
16. Zadłużenie międzynarodowe – przyczyny i sposoby przeciwdziałania. 
17. Ryzyko kursowe i sposoby jego ograniczania 
18. Euro w międzynarodowym systemie monetarnym 
19. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w UE i w Polsce 
20. Przesłanki i bariery integracji europejskiej 
21. Wymiary i typologia kultur wg G. Hofstede’a 
22. Kulturowe modele zachowań w biznesie 
23. Zarządzanie w otoczeniu wielokulturowym 
24. Uwarunkowania rozwoju logistyki globalnej i międzynarodowej 
25. Zarządzanie procesami logistycznymi w firmach międzynarodowych 
Pytania specjalnościowe 
26. Scharakteryzuj zasady stosowania reguł Incoterms 
27. Wymień i omów elementy otoczenia przedsiębiorstwa międzynarodowego 
28. Przedstaw strategie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw 
29. Wyjaśnij istotę transakcji w handlu zagranicznym i jej fazy 
30. Struktury organizacyjne marketingu międzynarodowego w przedsiębiorstwie 
31. Wyjaśnij istotę zapytania ofertowego i oferty w biznesie międzynarodowym 
32. Scharakteryzuj czynniki determinujące wybory strategiczne przedsiębiorstw w dobie 

globalizacji 
33. Metody i kryteria wyboru strategii marketingowej przedsiębiorstwa 
34. Determinanty i tendencje rozwojowe e-biznesu 
35. Rola organizacji ponadnarodowych w stosunkach międzynarodowych 
36. Strategie i modele e-biznesu 
37. Procesy regionalizacji we współczesnej gospodarce światowej – na przykładzie 

wybranych ugrupowań integracyjnych 
38. Szanse i zagrożenia procesów globalizacji dla podmiotów gospodarki światowej 
39. Kierunki i bariery dalszego rozwoju Unii Europejskiej 
40. Charakterystyka celów i instrumentów wybranej polityki Unii Europejskiej 


