SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek „zarządzanie”
w roku akademickim 2017/2018
Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

E-biznes i Profesjonalna Komunikacja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania.
Istota strategii i zarządzania strategicznego.
Związek pomiędzy zarządzaniem strategicznym a wyborem koncepcji zarządzania.
Kluczowe kompetencje menedżerskie.
Istota przywództwa w organizacji.
Różnice i podobieństwa pomiędzy Business Process Reengineering, a zarządzaniem procesami.
Zarządzanie przez projekty. Podaj przykłady i uzasadnij.
Na czym polega proces transformacji organizacji funkcjonalnej w procesową.
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu.
Zasoby niematerialne i ich rola w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Znaczenie otoczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Analiza strategiczna a planowanie strategiczne.
Pojęcie i cechy przewagi konkurencyjnej.
Kultura organizacyjna a realizacja strategii przedsiębiorstwa.
Charakterystyka funkcjonalnej i procesowej orientacji w zarządzaniu organizacją.
Formy organizacji procesowej i zasady wdrażania podejścia procesowego w zarządzaniu
organizacją.
Nowoczesne koncepcje logistyki w kontekście nauk o zarządzaniu.
Istota i charakterystyka strategicznych decyzji finansowych w organizacjach.
Holistyczna koncepcja marketingu.
Otoczenie i trendy gospodarcze a dostosowanie strategii marketingowych.
Metody badań i analiz stosowane w marketingu.
Sukces działań marketingowych w wirtualnej rzeczywistości.
Zarządzanie projektami w ujęciu logistycznym.
Systemy informatyczne w zarządzaniu logistycznym.
Systemy planowania wykorzystywane w logistyce.
Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Metody optymalizacji wybranych procesów
logistycznych.
Koncepcja strategicznego zarządzania kosztami a planowanie i controling strategiczny.
Zasady operacyjnego budżetowania przedsiębiorstwa i stosowania operacyjnego controlingu
kosztów.
Systemy informatyczne w działalności biznesowej – zastosowania, rezultaty.
Zintegrowane systemy zarządzania – omów istotę i jeden z podsystemów.

Zagadnienia specjalnościowe: E-biznes i Profesjonalna Komunikacja
1.
2.
3.
4.

Omów profil e-klienta i proces jego ewolucji;
Social media – pojęcie, cechy i narzędzia;
Proces decyzyjny w warunkach wirtualizacji biznesu;
Chmura obliczeniowa, jako model przetwarzania danych we współczesnym biznesie;

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Mechanizmy zachowań klienta w sklepie internetowym;
Wybrane narzędzia analizy informacji w wirtualnym środowisku;
Mobile marketing – pojęcie i wybrane narzędzia;
Prowadzenie badań rynkowych w wirtualnym środowisku;
Agile commerce – pojęcie i rola we współczesnym biznesie;
Grywalizacja jako instrument budowania interakcji z e-klientem;
Kody QR – istota i praktyczne zastosowanie (przykłady zrealizowanych kampanii
marketingowych);
Modele biznesowe e-commerce;
Emotional branding w środowisku wirtualnym – istota i sposoby oddziaływania na klienta;
Etapy przygotowania strategii marketingowej w środowisku wirtualnym;
System e-CRM a proces budowania relacji;
Etapy projektowania serwisu internetowego;
Rola i znaczenie blogów firmowych w komunikacji marketingowej;
Rola, rodzaje i funkcjonalność serwisów internetowych;
Pomiar efektywności w e-commerce;
Przesłanki logistycznej obsługi klienta w e-biznesie;

Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

E-business and Professional Communication
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania.
Istota strategii i zarządzania strategicznego.
Związek pomiędzy zarządzaniem strategicznym a wyborem koncepcji zarządzania.
Kluczowe kompetencje menedżerskie.
Istota przywództwa w organizacji.
Różnice i podobieństwa pomiędzy Business Process Reengineering, a zarządzaniem procesami.
Zarządzanie przez projekty. Podaj przykłady i uzasadnij.
Na czym polega proces transformacji organizacji funkcjonalnej w procesową.
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu.
Zasoby niematerialne i ich rola w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Znaczenie otoczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Analiza strategiczna a planowanie strategiczne.
Pojęcie i cechy przewagi konkurencyjnej.
Kultura organizacyjna a realizacja strategii przedsiębiorstwa.
Charakterystyka funkcjonalnej i procesowej orientacji w zarządzaniu organizacją.
Formy organizacji procesowej i zasady wdrażania podejścia procesowego w zarządzaniu
organizacją.
Nowoczesne koncepcje logistyki w kontekście nauk o zarządzaniu.
Istota i charakterystyka strategicznych decyzji finansowych w organizacjach.
Holistyczna koncepcja marketingu.
Otoczenie i trendy gospodarcze a dostosowanie strategii marketingowych.
Metody badań i analiz stosowane w marketingu.
Sukces działań marketingowych w wirtualnej rzeczywistości.
Zarządzanie projektami w ujęciu logistycznym.
Systemy informatyczne w zarządzaniu logistycznym.
Systemy planowania wykorzystywane w logistyce.
Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Metody optymalizacji wybranych procesów
logistycznych.
Koncepcja strategicznego zarządzania kosztami a planowanie i controling strategiczny.
Zasady operacyjnego budżetowania przedsiębiorstwa i stosowania operacyjnego controlingu
kosztów.
Systemy informatyczne w działalności biznesowej – zastosowania, rezultaty.
Zintegrowane systemy zarządzania – omów istotę i jeden z podsystemów.
Zagadnienia specjalnościowe: E-business and Professional Communication

1. Omów profil e-klienta i proces jego ewolucji;
Social media – pojęcie, cechy i narzędzia;
Proces decyzyjny w warunkach wirtualizacji biznesu;
Chmura obliczeniowa, jako model przetwarzania danych we współczesnym biznesie;
Mechanizmy zachowań klienta w sklepie internetowym;
Wybrane narzędzia analizy informacji w wirtualnym środowisku;
Mobile marketing – pojęcie i wybrane narzędzia;
Prowadzenie badań rynkowych w wirtualnym środowisku;
Agile commerce – pojęcie i rola we współczesnym biznesie;
Grywalizacja jako instrument budowania interakcji z e-klientem;
Kody QR – istota i praktyczne zastosowanie (przykłady zrealizowanych kampanii
marketingowych);
12. Modele biznesowe e-commerce;
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Emotional branding w środowisku wirtualnym – istota i sposoby oddziaływania na klienta;
Etapy przygotowania strategii marketingowej w środowisku wirtualnym;
System e-CRM a proces budowania relacji;
Etapy projektowania serwisu internetowego;
Rola i znaczenie blogów firmowych w komunikacji marketingowej;
Rola, rodzaje i funkcjonalność serwisów internetowych;
Pomiar efektywności w e-commerce;
Przesłanki logistycznej obsługi klienta w e-biznesie;

Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Logistyka w Zarządzaniu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania.
Istota strategii i zarządzania strategicznego.
Związek pomiędzy zarządzaniem strategicznym a wyborem koncepcji zarządzania.
Kluczowe kompetencje menedżerskie.
Istota przywództwa w organizacji.
Różnice i podobieństwa pomiędzy Business Process Reengineering, a zarządzaniem procesami.
Zarządzanie przez projekty. Podaj przykłady i uzasadnij.
Na czym polega proces transformacji organizacji funkcjonalnej w procesową.
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu.
Zasoby niematerialne i ich rola w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Znaczenie otoczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Analiza strategiczna a planowanie strategiczne.
Pojęcie i cechy przewagi konkurencyjnej.
Kultura organizacyjna a realizacja strategii przedsiębiorstwa.
Charakterystyka funkcjonalnej i procesowej orientacji w zarządzaniu organizacją.
Formy organizacji procesowej i zasady wdrażania podejścia procesowego w zarządzaniu
organizacją.
Nowoczesne koncepcje logistyki w kontekście nauk o zarządzaniu.
Istota i charakterystyka strategicznych decyzji finansowych w organizacjach.
Holistyczna koncepcja marketingu.
Otoczenie i trendy gospodarcze a dostosowanie strategii marketingowych.
Metody badań i analiz stosowane w marketingu.
Sukces działań marketingowych w wirtualnej rzeczywistości.
Zarządzanie projektami w ujęciu logistycznym.
Systemy informatyczne w zarządzaniu logistycznym.
Systemy planowania wykorzystywane w logistyce.
Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Metody optymalizacji wybranych procesów
logistycznych.
Koncepcja strategicznego zarządzania kosztami a planowanie i controling strategiczny.
Zasady operacyjnego budżetowania przedsiębiorstwa i stosowania operacyjnego controlingu
kosztów.
Systemy informatyczne w działalności biznesowej – zastosowania, rezultaty.
Zintegrowane systemy zarządzania – omów istotę i jeden z podsystemów.

Zagadnienia specjalnościowe: Logistyka w Zarządzaniu
1. Jakie rodzaje zapasów występują w przedsiębiorstwie i względem, jakich kryteriów możemy je
sklasyfikować?
2. Jakie zadania są przypisywane logistyce w systemach produkcyjnych?
3. Jakie problemy rozwiązuje logistyka w przedsiębiorstwie? Przedstaw przykład przedsiębiorstwa
produkcyjnego lub usługowego.
4. Jakie technologie informatyczne znajdują zastosowanie w systemach logistycznych w
przedsiębiorstwach?
5. Co to jest usługa logistyczna i jakie są rodzaje usług logistycznych?
6. Z jakich elementów składa się rynek usług logistycznych?
7. Jakie firmy znajdują się na rynku usług logistycznych?

8. Jakie międzynarodowe systemy i standardy jakościowe są niezbędne w świadczeniu
międzynarodowych usług logistycznych?
9. Wymień rodzaje negocjacji w biznesie oraz style negocjowania.
10. Jakie są zadania rynku hurtowego?
11. Jakie są zasady funkcjonowania giełd towarowych?
12. Podaj definicję łańcucha dostaw?
13. Jakie przedsiębiorstwa uczestniczą w łańcuchu dostaw?
14. Jakie uwarunkowania zapewniają bezpieczeństwo usług logistycznych?
15. W oparciu, o jakie strategie działają międzynarodowe firmy logistyczne?
16. Podaj definicję procesu transportowego oraz określ jego etapy.
17. Na czym polega organizacja procesu transportowego?
18. Podaj definicje partnerstwa logistycznego.
19. Opisz technologie informatyczne zarządzania gospodarką magazynową.
20. Na czym polega technologia RFDI i jakie korzyści wynikają z jej stosowania?

Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Infologistics
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania.
Istota strategii i zarządzania strategicznego.
Związek pomiędzy zarządzaniem strategicznym a wyborem koncepcji zarządzania.
Kluczowe kompetencje menedżerskie.
Istota przywództwa w organizacji.
Różnice i podobieństwa pomiędzy Business Process Reengineering, a zarządzaniem procesami.
Zarządzanie przez projekty. Podaj przykłady i uzasadnij.
Na czym polega proces transformacji organizacji funkcjonalnej w procesową.
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu.
Zasoby niematerialne i ich rola w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Znaczenie otoczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Analiza strategiczna a planowanie strategiczne.
Pojęcie i cechy przewagi konkurencyjnej.
Kultura organizacyjna a realizacja strategii przedsiębiorstwa.
Charakterystyka funkcjonalnej i procesowej orientacji w zarządzaniu organizacją.
Formy organizacji procesowej i zasady wdrażania podejścia procesowego w zarządzaniu
organizacją.
Nowoczesne koncepcje logistyki w kontekście nauk o zarządzaniu.
Istota i charakterystyka strategicznych decyzji finansowych w organizacjach.
Holistyczna koncepcja marketingu.
Otoczenie i trendy gospodarcze a dostosowanie strategii marketingowych.
Metody badań i analiz stosowane w marketingu.
Sukces działań marketingowych w wirtualnej rzeczywistości.
Zarządzanie projektami w ujęciu logistycznym.
Systemy informatyczne w zarządzaniu logistycznym.
Systemy planowania wykorzystywane w logistyce.
Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Metody optymalizacji wybranych procesów
logistycznych.
Koncepcja strategicznego zarządzania kosztami a planowanie i controling strategiczny.
Zasady operacyjnego budżetowania przedsiębiorstwa i stosowania operacyjnego controlingu
kosztów.
Systemy informatyczne w działalności biznesowej – zastosowania, rezultaty.
Zintegrowane systemy zarządzania – omów istotę i jeden z podsystemów.

Zagadnienia specjalnościowe: Infologistics
1. Jakie rodzaje zapasów występują w przedsiębiorstwie i względem, jakich kryteriów możemy je
sklasyfikować?
2. Jakie zadania są przypisywane logistyce w systemach produkcyjnych?
3. Jakie problemy rozwiązuje logistyka w przedsiębiorstwie? Przedstaw przykład przedsiębiorstwa
produkcyjnego lub usługowego.
4. Jakie technologie informatyczne znajdują zastosowanie w systemach logistycznych w
przedsiębiorstwach?
5. Co to jest usługa logistyczna i jakie są rodzaje usług logistycznych?
6. Z jakich elementów składa się rynek usług logistycznych?
7. Jakie firmy znajdują się na rynku usług logistycznych?

8. Jakie międzynarodowe systemy i standardy jakościowe są niezbędne w świadczeniu
międzynarodowych usług logistycznych?
9. Wymień rodzaje negocjacji w biznesie oraz style negocjowania.
10. Jakie są zadania rynku hurtowego?
11. Jakie są zasady funkcjonowania giełd towarowych?
12. Podaj definicję łańcucha dostaw?
13. Jakie przedsiębiorstwa uczestniczą w łańcuchu dostaw?
14. Jakie uwarunkowania zapewniają bezpieczeństwo usług logistycznych?
15. W oparciu, o jakie strategie działają międzynarodowe firmy logistyczne?
16. Podaj definicję procesu transportowego oraz określ jego etapy.
17. Na czym polega organizacja procesu transportowego?
18. Podaj definicje partnerstwa logistycznego.
19. Opisz technologie informatyczne zarządzania gospodarką magazynową.
20. Na czym polega technologia RFDI i jakie korzyści wynikają z jej stosowania?

Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania.
Wyjaśnij relacje między koncepcją, metodą i techniką zarządzania.
Istota strategii przedsiębiorstwa i zarządzania strategicznego.
Strategia przedsiębiorstwa i cechy dobrej strategii
Zarządzanie przez projekty. Podaj przykłady i uzasadnij.
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu.
Znaczenie otoczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Funkcjonalna i procesowa orientacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Zasady wdrażania podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją.
Kluczowe kompetencje menedżerskie.
Mierniki finansowych dokonań przedsiębiorstwa.
Obszary strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie
Analiza wrażliwości i jej zastosowanie w podejmowaniu decyzji finansowych.
Ryzyko finansowe w przedsiębiorstwie – istota, rodzaje pomiar.
Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza.
Istota, rodzaje i zadania budżetowania w przedsiębiorstwie.
Controlling operacyjny i strategiczny przychodów i kosztów w przedsiębiorstwie
Tradycyjne rachunki kosztów
Nowoczesne rachunki kosztów.
Źródła przychodów w PIT.
Zagadnienia specjalnościowe: Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dyskontowe instrumenty finansowe – istota i charakterystyka.
Akcje i obligacje, jako instrumenty rynku kapitałowego – analiza porównawcza
Polityka pieniężna banku centralnego – istota, cele, instrumenty.
Deficyt budżetowy i dług publiczny – istota, przyczyny, instrumenty finansowania.
System emerytalno-rentowy – struktura instytucjonalna i mechanizm finansowania.
Zasady wyceny bieżącej i bilansowej aktywów i pasywów.
Koszt kapitału w przedsiębiorstwie – istota, sposoby szacowania.
Kalkulacja kosztów – istota i metody.
Zasady ewidencji i rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT
Cele i sposoby analizy sprawozdań finansowych.
Wynik rachunkowy a dochód do opodatkowania
Podstawowe grupy wskaźników w analizie finansowej.
Księgi rachunkowe a księgi podatkowe.
Rozliczenia publiczno-prawne z ZUS
15. Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego.

Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Administracja i zarządzanie publiczne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania.
Istota strategii i zarządzania strategicznego.
Związek pomiędzy zarządzaniem strategicznym a wyborem koncepcji zarządzania.
Kluczowe kompetencje menedżerskie.
Istota przywództwa w organizacji.
Pojęcie i cechy zarządzania publicznego.
Istota zarządzania w administracji publicznej.
Nowe zarządzanie w sektorze publicznym (New Public Management) w odniesieniu do
tradycyjnych form zarządzania w sektorze publicznym
Obowiązki państwa w stosunku do przedsiębiorców
Podstawowe obowiązku przedsiębiorców wobec państwa
Charakterystyka prawa własności i prawa rzeczowych.
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu.
Podstawowe funkcje zarządzania zasobami ludzkimi.
Znaczenie otoczenia w zarządzaniu organizacją.
Analiza strategiczna a planowanie strategiczne.
Strategia organizacji – wyznaczniki dobrej strategii.
Kultura organizacyjna a realizacja strategii przedsiębiorstwa.
Koncepcja marketingu terytorialnego.
Metody badań i analiz stosowane w marketingu.
Charakterystyka współczesnych koncepcji marketingowych.
Pojęcie centralizacji i decentralizacji administracji
Istota i cela zarządzania kryzysowego w administracji publicznej.
Zadania administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego.
Pojęcie i rola zamówień publicznych w administracji publicznej.
Rodzaje i cechy organizacji publicznych.
Podmioty prawa handlowego.
Charakterystyka umów gospodarczych.
Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej.
Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców i ich obowiązki w świetle prawa.
Prawna ochrona konkurencji i konsumentów.
Zagadnienia specjalnościowe: Administracja i zarządzanie publiczne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Władze jednostek samorządu terytorialnego i ich kompetencje
Pojęcie i klasyfikacja organów administracji publicznej
Specyfika zarządzania w administracji publicznej
Kontrola państwowa administracji publicznej (istota)
Środki nadzoru stosowane w administracji publicznej
Kompetencje menadżera publicznego
Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
Metody i techniki zarządzania wiedzą w administracji publicznej
Rodzaje klauzul nadawane informacjom niejawnym
Zarządzanie zasobami ludzkimi: polityka, strategia, funkcje personalne
Wirtualizacja systemów zarządzania w administracji publicznej
Konstytucyjne podstawy prawne dla organizacji finansów lokalnych
Pojęcie subwencji ogólnej
Struktura i zadania Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej
Zadania gminy w zakresie organizacji pomocy społecznej

Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Profil Menadżerski
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Analiza strategiczna a planowanie strategiczne.
Charakterystyka funkcjonalnej i procesowej orientacji w zarządzaniu organizacją.
Charakterystyka nowoczesnych koncepcji zarządzania.
Formy organizacyjne przedsiębiorstw.
Istota i cele zarządzania procesami w organizacji.
Istota i charakterystyka przedsiębiorstw międzynarodowych.
Istota i charakterystyka strategicznych decyzji finansowych w organizacjach.
Istota przywództwa w organizacji.
Istota strategii i zarządzania strategicznego w procesie rozwoju przedsiębiorstwa.
Klasyczne a współczesne koncepcje zarządzania.
Kluczowe kompetencje menedżerskie.
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu.
Koncepcja strategicznego zarządzania kosztami a planowanie i controling strategiczny.
Kultura organizacyjna a realizacja strategii przedsiębiorstwa.
Na czym polega proces transformacji organizacji funkcjonalnej w procesową.
Określ różnice i podobieństwa pomiędzy Business Process Reengineering, a zarządzaniem
procesami.
Podstawowe funkcje zarządzania zasobami ludzkimi.
Pojęcie i cechy zarządzania publicznego.
Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców.
Rola i cele zarządzania kapitałem intelektualnym w organizacji.
Strategia przedsiębiorstwa – w jaki sposób przedsiębiorstwa budują przewagę strategiczną?
Wpływ otoczenia na funkcjonowanie organizacji biznesowych i publicznych.
Zarządzanie przez projekty. Podaj przykłady i uzasadnij.
Zasady i metody zarządzania procesami. Formy organizacji procesowej.
Ład korporacyjny i jego mechanizmy.
Zasoby niematerialne i ich rola w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji.
Zintegrowane systemy zarządzania – omów istotę i jeden z podsystemów.
Znaczenie kreowania nowych przedsięwzięć w tworzeniu i rozwoju organizacji.
Znaczenie otoczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Związek pomiędzy zarządzaniem strategicznym a wyborem koncepcji zarządzania.
Zagadnienia specjalnościowe: Profil Menadżerski

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bariery rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
Grupy przedsiębiorstw – pojęcie i przyczyny ich tworzenia.
Instytucje wsparcia biznesu w Polsce.
Koncentracja przedsiębiorstw, na czym polega i jakie może przyjmować formy.
Koncepcja zarządzania wiedzą.
Kooperacja przedsiębiorstw – na czym polega i jakie formy może przyjmować.
Omów mechanizm podejmowania decyzji zbiorowych.
Omów specyfikę zarządzania w podmiotach sektora publicznego.
Organizacja administracji publicznej i jej zadania.
Porównaj efektywność w sektorze publicznym i prywatnym.
Procesy globalizacyjne i ich wpływ na współczesne zarządzanie.
Programy wsparcia w procesie rozwoju firm sektora MSP.
Rola i uwarunkowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Rola i znaczenie sektora użyteczności publicznej.
Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej.
Rola zasobów ludzkich w strategii rozwoju organizacji.
Specyfika zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym.
Systemowe ujęcie zarządzania kryzysowego w administracji publicznej.
Zakres działania i zadania samorządu terytorialnego.
Pojęcie i typologii modeli biznesowych przedsiębiorstw.

Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Business Management
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Analiza strategiczna a planowanie strategiczne.
Charakterystyka funkcjonalnej i procesowej orientacji w zarządzaniu organizacją.
Charakterystyka nowoczesnych koncepcji zarządzania.
Formy organizacyjne przedsiębiorstw.
Istota i cele zarządzania procesami w organizacji.
Istota i charakterystyka przedsiębiorstw międzynarodowych.
Istota i charakterystyka strategicznych decyzji finansowych w organizacjach.
Istota przywództwa w organizacji.
Istota strategii i zarządzania strategicznego w procesie rozwoju przedsiębiorstwa.
Klasyczne a współczesne koncepcje zarządzania.
Kluczowe kompetencje menedżerskie.
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu.
Koncepcja strategicznego zarządzania kosztami a planowanie i controling strategiczny.
Kultura organizacyjna a realizacja strategii przedsiębiorstwa.
Na czym polega proces transformacji organizacji funkcjonalnej w procesową.
Określ różnice i podobieństwa pomiędzy Business Process Reengineering, a zarządzaniem
procesami.
Podstawowe funkcje zarządzania zasobami ludzkimi.
Pojęcie i cechy zarządzania publicznego.
Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców.
Rola i cele zarządzania kapitałem intelektualnym w organizacji.
Strategia przedsiębiorstwa – w jaki sposób przedsiębiorstwa budują przewagę strategiczną?
Wpływ otoczenia na funkcjonowanie organizacji biznesowych i publicznych.
Zarządzanie przez projekty. Podaj przykłady i uzasadnij.
Zasady i metody zarządzania procesami. Formy organizacji procesowej.
Ład korporacyjny i jego mechanizmy.
Zasoby niematerialne i ich rola w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji.
Zintegrowane systemy zarządzania – omów istotę i jeden z podsystemów.
Znaczenie kreowania nowych przedsięwzięć w tworzeniu i rozwoju organizacji.
Znaczenie otoczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Związek pomiędzy zarządzaniem strategicznym a wyborem koncepcji zarządzania.
Zagadnienia specjalnościowe: Business Management

1. Bariery rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
2. Grupy przedsiębiorstw – pojęcie i przyczyny ich tworzenia.
3. Instytucje wsparcia biznesu w Polsce.
4. Koncentracja przedsiębiorstw, na czym polega i jakie może przyjmować formy.
5. Koncepcja zarządzania wiedzą.
6. Kooperacja przedsiębiorstw – na czym polega i jakie formy może przyjmować.
7. Omów mechanizm podejmowania decyzji zbiorowych.
8. Omów specyfikę zarządzania w podmiotach sektora publicznego.
9. Organizacja administracji publicznej i jej zadania.
10.Porównaj efektywność w sektorze publicznym i prywatnym.
11.Procesy globalizacyjne i ich wpływ na współczesne zarządzanie.
12.Programy wsparcia w procesie rozwoju firm sektora MSP.
13.Rola i uwarunkowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie.
14.Rola i znaczenie sektora użyteczności publicznej.

15.Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej.
16.Rola zasobów ludzkich w strategii rozwoju organizacji.
17.Specyfika zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym.
18.Systemowe ujęcie zarządzania kryzysowego w administracji publicznej.
19.Zakres działania i zadania samorządu terytorialnego.
20.Pojęcie i typologii modeli biznesowych przedsiębiorstw.

Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Zdrowie publiczne i zarządzanie w ochronie zdrowia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania.
Istota strategii i zarządzania strategicznego.
Związek pomiędzy zarządzaniem strategicznym a wyborem koncepcji zarządzania.
Kluczowe kompetencje menedżerskie.
Istota przywództwa w organizacji.
Wpływ makrotoczenia na funkcjonowanie organizacji biznesowych i publicznych.
Istota CSR w ochronie zdrowia.
Implementacja CSR w jednostkach medycznych.
Pojęcie i cechy zarządzania publicznego.
Zarządzanie publiczne w jednostkach medycznych.
Modele rozwoju jednostek medycznych.
Zasoby niematerialne i ich rola w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji.
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu.
Rola i cele zarządzania kapitałem intelektualnym w organizacji.
Znaczenie otoczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Analiza strategiczna a planowanie strategiczne.
W jaki sposób przedsiębiorstwa budują przewagę strategiczną?
Strategia przedsiębiorstwa – wyznaczniki dobrej strategii.
Kultura organizacyjna a realizacja strategii przedsiębiorstwa.
Praktyka menedżerska w ochronie zdrowia.
Metody analizy rynku usług medycznych.
Problematyka rozliczania kontraktów z NFZ.
Omów najważniejsze trendy w zarządzaniu w sektorze medycznym.
Plan marketingowy jednostek medycznych.
Istota i charakterystyka strategicznych decyzji finansowych w organizacjach.
Istota interesariuszy w sektorze medycznym.
Koncepcja strategicznego zarządzania kosztami a planowanie i controling strategiczny.
New public management – istota pojęcia.
Bariery rozwoju jednostek medycznych.
Typy kultur organizacyjnych szpitali.

Zagadnienia specjalnościowe Zdrowie publiczne i zarządzanie w ochronie zdrowia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Istota zmiany w szpitalach.
Zarządzanie zmianą w sektorze medycznym.
Bariery wprowadzania zmian w sektorze medycznym.
Model zarządzania zmianą w jednostkach medycznych.
Typy strategii jednostek medycznych.
Analiza strategiczna w sektorze medycznym.
Wdrażanie strategii w szpitalach.
Zróżnicowanie strategii w sektorze publicznym i niepublicznym.
Historia i istota odkrycia metody zapłodnienia in vitro.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Elementy (narzędzia) terapii genowej.
Gen terapeutyczny i sposoby jego wprowadzania do komórek gospodarza.
Otyłość jako problem zdrowotny, ekonomiczny i społeczny.
Anoreksja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja jako zaburzenia żywienia.
Cukrzyca, otyłość, choroby układu krążenia, osteoporoza jako skutek hipokinezji.
Choroby nowotworowe, niewydolność płuc, miażdżyca jako następstwo nikotynizmu.
Epidemiologia nowotworów w Polsce
Podstawowe mechanizmy karcenogenezy.
Strategie terapii raka na przestrzeni dziejów.
Osiągnięcia biologii molekularnej i genetyki nowotworów.
Prawo a dylematy współczesnej biologii molekularnej i genetyki.

