
Pytania egzaminacyjne /egzamin dyplomowy/ 
Kierunek „Mi ędzynarodowe stosunki gospodarcze” 

studia I stopnia 
 
Pytania kierunkowe 
1. Klasyczne teorie wymiany międzynarodowej 
2. Zagraniczna polityka handlowa – podstawowe formy, ich zalety i wady 
3. Narzędzia zagranicznej polityki handlowej 
4. Międzynarodowy przepływ kapitału – motywy i formy 
5. Międzynarodowe przepływy siły roboczej – przyczyny i skutki 
6. Międzynarodowy system handlu GATT/WTO 
7. Główne kierunki zmian w strukturze handlu światowego po II wojnie światowej 
8. Rola handlu zagranicznego w kształtowaniu dochodu narodowego i wzrostu 
gospodarczego 
9. Terms of trade – istota i rodzaje 
10. Kursy walutowe – istota i rodzaje 
11. Rynek walutowy – podmioty i instrumenty 
12. Ewolucja międzynarodowych systemów walutowych 
13. Cele i funkcje Międzynarodowego Funduszu Walutowego 
14. Bilans płatniczy – pojęcie i struktura 
15. Równowaga bilansu płatniczego i metody jej przywracania 
16. Regionalna integracja gospodarcza – przesłanki i bariery 
17. Instytucje Unii Europejskiej 
18. Wpływ integracji z UE na gospodarkę Polski 
19. Motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw 
20. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie – pojęcie i rodzaje 
21. Zarządzanie międzynarodowe – uwarunkowania i specyfika koncepcji 
22. Przesłanki powstania korporacji transnarodowych i formy ich ekspansji 
23. Koncepcje marketingu międzynarodowego i globalnego 
24. Strategie wejścia na rynki zagraniczne i kryteria ich wyboru 
25. Przesłanki standaryzacji i adaptacji produktu w marketingu międzynarodowym 
Pytania specjalnościowe 
26. Oferta – pojęcie i rodzaje 
27. Negocjowalne i nienegocjowalne elementy kontraktu 
28. Scharakteryzuj wybrane techniki negocjacyjne 
29. Protokół dyplomatyczny pojęcie i ewolucja 
30. Scharakteryzuj uwarunkowane sposoby płatności w handlu zagranicznym (istota i 

różnice). 
31. Omów rodzaje techniki minimalizowania ryzyka kursowego w przedsiębiorstwie. 
32. Omów różnice pomiędzy faktoringiem a forfaitingiem. 
33. Omów weksel jako instrument kredytowy w handlu zagranicznym. 
34. Wymień i omów podstawowe zasady polityki spójności UE. 
35. Wymień i omów fazy cyklu życia projektu. 
36. Ryzyko i ubezpieczenia w międzynarodowym obrocie towarowym. 
37. Ryzyko kraju i jego rodzaje. 
38. Co to jest zarządzanie ryzykiem i omów fazy procesu zarządzania ryzykiem. 
39. Metody badań rynków zagranicznych ( ilościowe i jakościowe) 
40. Pierwotne i wtórne źródła informacji w badaniach rynków zagranic 


