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1. Omów istotę i najważniejsze cechy systemów Business Intelligence 

2. Rola wiedzy i informacji w podejmowaniu decyzji zarządczych 

3. Korzyści dla organizacji ze stosowania systemów Business Intelligence 

4. Scharakteryzuj etapy menedżerskiego procesu decyzyjnego 

5. Główne zasady optymalnej polityki cenowej przedsiębiorstwa 

6. Wymień i scharakteryzuj podstawowe formy międzynarodowych przepływów 

finansowych między podmiotami gospodarczymi 

7. Podaj instrumenty oddziaływania państwa na międzynarodowe przepływy kapitału 

8. Omów cechy morfologiczne wahań koniunkturalnych 

9. Omów najważniejsze metody analizy i prognozy koniunktury 

10. Wymień i omów etapy procesu internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw 

11. Wymień wady i zalety następujących form ekspansji przedsiębiorstw na rynki 

zagraniczne: franchising, przekazanie licencji, zagraniczne inwestycje bezpośrednie 

12. Jak rozumie się pojęcie optymalizacji podatkowej? 

13. Scharakteryzuj sposoby obniżenia obciążenia podatkowego 

14. Scharakteryzuj metody zabezpieczenia optymalizacji podatkowej 

15. Rola i znaczenie metod autoregresji procesów finansowych w zarządzaniu ryzykiem 

decyzyjnym 

16. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa – pojęcie i jego struktura 

17. Rola MSP w gospodarce 

18. Zalety i wady outsourcingu 

19. Źródła pozyskiwania kapitału na uruchomienie małej firmy 

20. Wykorzystanie benchmarkingu w działalności przedsiębiorstwa 

21. Wyjaśnij pojęcie „cykl życia projektu” 

22. Menedżer sprzedaży – wiedza, kompetencje, umiejętności, zakres obowiązków 

23. W jaki sposób można definiować pojęcie „projekt” oraz czym różnią się tzw. Projekty 

„miękkie” od projektów „twardych”? 

24. Wyjaśnij, na czym polegają dwa podstawowe podejścia do szacowania kosztów  

w projekcie, tj. „top-down” i „ground-up”? 

25. Strategia sprzedaży i jej elementy 

26. Kluczowe źródła i metody rekrutacji pracowników 

27. Omów podstawowe narzędzia selekcji pracowników 

28. Scharakteryzuj metody ustalania wynagrodzeń w organizacji 

29. Omów istotę ocen okresowych pracowników oraz kluczowe kryteria oceny 

30. Istota montażu finansowego 

31. Zasady tworzenia teasera inwestycyjnego 

32. Typologia innowacji według Podręcznika Oslo 

33. Rola analizy trendów w otoczeniu w zarządzaniu innowacjami 

34. Podstawowe założenia metodyki TRIZ 

35. Źródła finansowania projektów innowacyjnych 

36. Podstawowe założenia koncepcji otwartej innowacji 

37. Scharakteryzuj podstawowe narzędzia controllingu strategicznego i operacyjnego 

38. Omów podstawowe systemy rachunku kosztów 

39. Budżetowanie w przedsiębiorstwie – funkcje i zasady wdrażania 

40. Omów podstawowe założenia koncepcji CRM 


