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Student na egzaminie dyplomowym odpowiada na trzy pytania:
1. pytanie losowane z zestawu przygotowanego dla kierunku Finanse i rachunkowość
2. pytanie zadawane ustnie z zestawu pytań przygotowanych dla specjalności
3. pytanie dotyczy pracy licencjackiej
Zestaw pytań losowanych
1. Produkt krajowy a dochód narodowy
2. Pierwotny i wtórny podział dochodu narodowego
3. Interwencjonizm państwowy i ekonomiczne funkcje państwa
4. Popyt i podaż pieniądza – równowaga na rynku pieniężnym
5. Makroekonomiczna polityka finansowa – istota, składowe, podstawowe narzędzia
6. Instytucje finansowe i ich funkcje w gospodarce narodowej
7. System bankowy w gospodarce rynkowej – pojęcie, funkcje, struktura instytucjonalna
8. Mechanizm i czynniki kreacji pieniądza bankowego
9. Polityka pieniężna banku centralnego i jej instrumenty.
10. Rynek pieniężny – istota i podstawowe instrumenty
11. Rynek kapitałowy – istota i podstawowe instrumenty
12. Aktywne i pasywne operacje banku komercyjnego
13. Podatek – istota, elementy konstrukcji, systematyka
14. Istota, zakres i cele rachunkowości.
15. Pomiar i dokumentacja operacji gospodarczych.
16. Rodzaje kont księgowych i zasady ewidencji na kontach.
17. Istota rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
18. Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza.
19. Aktywa trwałe i obrotowe; istota i znaczenie w działalności przedsiębiorstwa.
20. Źródła finansowania przedsiębiorstw – podstawowe rodzaje i kryteria ich wyboru.
Zestaw pytań zadawanych ustnie – Specjalność Rachunkowość i analiza finansowa
Funkcje i zadania rachunkowości w przedsiębiorstwie.
Regulacje prawne i wzorcowe rachunkowości.
Polityka rachunkowości i jej wpływ na wynik i sytuację finansową jednostki.
Kalkulacja kosztów – istota i metody.
Tradycyjne systemy rachunku kosztów i wyników.
Nowoczesne systemy rachunku kosztów i wyników.
Wpływ zdarzeń gospodarczych na pozycje sprawozdania finansowego.
Wartość informacyjna bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych.
9. Zasady wyceny bieżącej i wyceny bilansowej aktywów i pasywów.
10. Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym –
charakterystyka i porównanie.
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11. Cele i sposoby analizy sprawozdań finansowych. Najważniejsze grupy wskaźników w
analizie sprawozdań finansowych.
12. Prezentacja podatku w rachunku zysków i strat.
13. Dochód a podstawa opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych i
podatku dochodowym od osób fizycznych.
14. Odroczony podatek dochodowy.
15. Opodatkowanie dywidend.
Zestaw pytań zadawanych ustnie – Specjalność Zarządzanie finansami
1. Sprawozdanie finansowe – istota i podstawowe rodzaje, przydatność w zarządzaniu
przedsiębiorstwem
2. Kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – wskaźniki finansowe
3. Rentowność przedsiębiorstwa – istota i sposób pomiaru
4. Płynność finansowa – istota i sposoby pomiaru
5. Próg rentowności i jego znaczenie w podejmowaniu decyzji finansowych
6. Dźwignia operacyjna i finansowa – istota, pomiar, mechanizm działania
7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – konstrukcja i zasady wymiaru składek
ubezpieczeniowych
8. Istota, funkcje i konstrukcja składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach
gospodarczych
9. Ryzyko kredytowe – istota, formy ograniczania, metody oceny zdolności
kredytowej
10. Podstawowe stopy procentowe – mechanizm ich oddziaływania na rynek finansowy
11. Formy rozliczeń pieniężnych
12. Giełda papierów wartościowych i jej znaczenie w gospodarce narodowej
13. Akcje i obligacje – analiza porównawcza
14. Dług publiczny – istota i źródła finansowania
15. Źródła dochodów i rodzaje wydatków w jednostce samorządu terytorialnego

