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Zagadnienia na egzamin dyplomowy 

na kierunku administracyjno - ekonomicznym (studia II stopnia) 

I. Zagadnienia ogólne dla wszystkich specjalności 

1. Klasyczna szkoła ekonomiczna – A. Smith, T.R. Malthus i in. 
2. Utopijne idee marksistowskie. 
3. System organów administracji publicznej. Urząd administracji publicznej. 
4. Zasada decentralizacji władzy publicznej.  
5. Administracja rządowa. 
6. Administracja ogólna a administracja specjalna. 
7. Dział administracji państwowej.  
8. Administracja samorządowa. 
9. Organy jednostek samorządu terytorialnego. 
10. Źródła polskiego prawa administracyjnego. 
11. Polityka społeczna jako polityka publiczna. 
12. Polityka społeczna gminy. 
13. Podatki pośrednie. 
14. Podatek dochodowy od osób prawnych. 
15. Podatki i opłaty lokalne.  
16. Polski system zabezpieczenia społecznego. 
17. Rodzaje świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego. 
18. Swobody rynku wewnętrznego UE.  
19. Zasady prawa gospodarczego UE.  
20. Wspólna polityka handlowa UE. 
21. Narodowy Bank Polski – regulacje, zadania, znaczenie.  
22. Rynek – pojęcie, zasady działania, klasyfikacja. 
23. Ekonomia, popyt, podaż. 
24. Mikroekonomia a makroekonomia. 
25. Wtórny rynek kapitałowy. 
26. Etapy podejmowania decyzji menedżerskich.  
27. Cenowa i dochodowa elastyczność popytu.   
28. Nadwyżka konsumenta, nadwyżka producenta, nadwyżka całkowita.  
29. Dobór metod prognozowania w zależności od struktury szeregów czasowych.  
30. Konkurencja – rodzaje, model konkurencji doskonałej.  
31. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości. 
32. Pojęcie zysku, polityka cenowa –metody, strategie, znaczenie.  
33. Budżet państwa – charakterystyka. 
34. Zasady uczciwej konkurencji i ochrony konsumenta. 
35. Istota teorii gier i negocjacji, rodzaje i kryteria oceny negocjacji.  
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I. Specjalność: nadzór i kontrola w administracji 

1. Podmiotowość prawna jednostek samorządu terytorialnego.  
2. Nadzór nad samorządem terytorialnym.  
3. Regionalne izby obrachunkowe. 
4. Kontrola prawna w administracji. 
5. Zarządzanie podmiotami publicznymi. 

II. Specjalność: menadżersko-prawna, menadżer małej i średniej firmy, kadry i płace 
 

1. Kapitał własny i kapitał obcy jako formy finansowania działalności 
gospodarczej.  

2. Cele i funkcje zarządzania podmiotami gospodarczymi.  
3. Wymień i omów style kierowania podmiotami gospodarczymi.  
4. Ryzyko i mechanizm dźwigni w działalności przedsiębiorstwa.  
5. Zasady udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych w Polsce.  

III. Specjalność: ochrona danych osobowych 

1. Zasady przetwarzania danych osobowych. 
2. Analiza ryzyka w procesie przetwarzania danych osobowych. 
3. Polityka bezpieczeństwa. 
4. Podmioty uczestniczące w przetwarzaniu danych osobowych. 
5. Zasady zgłaszania naruszeń procedur bezpieczeństwa przetwarzania danych 

osobowych. 

IV. Specjalność: administracja i gospodarka terytorialna 

1. Zarządzanie strategiczne – cele, podstawowe etapy, treść i rodzaje strategii.   
2. Marketing terytorialny jako instrument zarządzania rozwojem.  
3. Specyfika zarządzania publicznego.  
4. Planowanie w jednostkach samorządu terytorialnego. 
5. Terytorialne formy organizacji produkcji. 

 


