
Pytania egzaminacyjne /egzamin dyplomowy/ 

Kierunek „Przedsiębiorczość i finanse” 

studia I stopnia 
 

 

1. Wymień i omów fazy negocjacji gospodarczych 

2. Wymień i krótko scharakteryzuj style negocjacji gospodarczych 

3. Jakie są cechy orientacji marketingowej? 

4. Jakie są narzędzia (instrumenty) marketingu i czym się charakteryzują? 

5. Od jakich zasobów i umiejętności zależy sukces przedsiębiorstwa w sektorze,  

w którym planujesz otworzyć swoją działalność gospodarczą? 

6. Na czym polega analiza makrootoczenia planowanej działalności gospodarczej? 

7. Istota i etapy zarządzania projektem 

8. Omów cechy skutecznego zarządzania projektem 

9.  Rynek - pojęcie i jego elementy (popyt, podaż, cena, konkurencja) 

10. Omów jeden instrument polityki fiskalnej oraz jeden instrument polityki monetarnej 

istotny dla prowadzenia działalności gospodarczej 

11. Wyjaśnij pojęcie kapitału obrotowego netto i scharakteryzuj strategie zarządzania nim 

12. Wymień i krótko scharakteryzuj wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania 

działalności gospodarczej z uwzględnieniem crowdfundingu 

13. Informacja gospodarcza – istota i źródła 

14. Charakterystyka procedury zakładania działalności gospodarczej 

15. Jaki jest zasadniczy cel i na czym polegają wyzwania w zarządzaniu lokalizacją 

przedsiębiorstwa? 

16. Scharakteryzuj techniki ustalania wynagrodzeń w małej firmie 

17. Wymień i omów podstawowe typy umów o pracę 

18. Scharakteryzuj podstawowe umiejętności i role menedżerskie 

19. Wymień i krótko omów podstawowe techniki zarządzania czasem 

20. Wymień i scharakteryzuj fazy rozwoju zespołu 

21. Omów etapy i elementy obsługi klienta 

22. Reklamacje i ich konsekwencje dla przedsiębiorstwa 

23. Metody oceny klientów przedsiębiorstwa 

24. Charakterystyka i różnice pomiędzy doradztwem zawodowym indywidualnym  

oraz grupowym 

25. Rola prognozowania zawodów przyszłości w poradnictwie zawodowym 

26. Podstawowe metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w poradnictwie 

zawodowym 

27. Etapy wdrażania modelu CSR (Corporate Social Responsibility) 

28. Ewidencyjne i pozaewidencyjne dokumenty w analizie finansowej 

29. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych 

30. Istota pionowej i poziomej analizy bilansu 

31. Elementy analizy wskaźnikowej w ocenie finansowej przedsiębiorstwa 

32. Omów cechy i role przedsiębiorcze 

33. Omów pojęcie przedsiębiorczości i jej typy 

34. Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości indywidualnej  

35. Aniołowie biznesu - rola i funkcje 

36. Wewnętrzne i zewnętrzne źródła innowacji 

37. Scharakteryzuj główne elementy biznesplanu 

38. Omów najczęściej spotykane błędy w tworzeniu biznesplanu 

39. Scharakteryzuj rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o e-biznes 

40. Kryteria wyodrębniania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 


