
Zagadnienia na egzamin dyplomowy  

dla studentów kierunku Ekonomia studia I stopnia  

(dla studentów piszących prace dyplomowe) 

obowiązujące na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie od roku akademickiego 2012/2013  

 

1. Rola państwa w systemie gospodarczym w aspekcie mikro- i makroekonomicznym 

2. Pojęcie rynku oraz jego znaczenie dla procesu koordynacji decyzji kupujących i 

sprzedających oraz alokacji zasobów i dóbr w gospodarce 

3. Scharakteryzować pojęcie konkurencji doskonałej i niedoskonałej w gospodarce oraz 

omówić zasady osiągania równowagi przedsiębiorstwa w krótkim i długim okresie 

4. Wyjaśnić pojęcie rozwoju społeczno-gospodarczego i omówić jego części składowe 

oraz mierniki rozwoju 

5. Przedstawić podstawowe problemy makroekonomiczne współczesnej gospodarki i 

omówić sposoby ich rozwiązywania 

6. Znaczenie rachunkowości w jednostkach gospodarczych 

7. Wpływ zasad rachunkowości na jakość sprawozdania finansowego 

8. Wynik finansowy a decyzje gospodarcze przedsiębiorstw 

9. Korzyści oraz potencjalne zagrożenia związane z przewidywanym przystąpieniem Polski 

do strefy euro 

10. Pozytywne i negatywne strony migracji pracowników 

11. Pozytywne i negatywne strony liberalizacji handlu międzynarodowego. Omówić 

zjawiska, które towarzyszą powstawaniu strefy wolnego handlu 

12. Rola Światowej Organizacji Handlu (WTO) w procesie liberalizacji wymiany handlowej  

13. Przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa w obrocie prawnym 

14. Pełnomocnictwa w obrocie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem prokury 

15. Osobowe i rzeczowe zabezpieczenia wierzytelności 

16. Sfery zastosowań matematyki w ekonomii 

17. Statystyczna analiza procesu produkcyjnego 

18. Statystyczna analiza kosztów w przedsiębiorstwie 

19. Miary statystyczne stosowane w badaniach prawidłowości procesów masowych 

20. Etapy badania statystycznego 

21. Omówić podstawowe funkcje kierownicze  

22. Rozpiętość kierowania i czynniki ją kształtujące w organizacji gospodarczej 

23. Analiza ekonomiczna i jej rola w procesie podejmowania decyzji 

24. Analizy sporządzane w przedsiębiorstwie i ich rodzaje 

25. Podatki pośrednie i ich znaczenie dla budżetu państwa 

26. Dźwignia finansowa i dźwignia operacyjna ich istota i znaczenie dla przedsiębiorstwa 

27. Cele polityki społecznej a cele polityki gospodarczej państwa 

28. Istota ubezpieczeń społecznych. Model repartycyjny i model kapitałowy 

29. Opieka zdrowotna: zadania, źródła finansowania, rozwiązania modelowe 

30. Gospodarka regionalna istota i cele. Polityka interregionalna i intraregionalna 


