
Zagadnienia na egzamin dyplomowy z poszczególnych specjalności dla studentów 

kierunku Ekonomia studia II stopnia  

obowiązujące na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie  

w roku akademickim 2022/2023  

 

Specjalność: Gospodarowanie kapitałem ludzkim 

1. W jaki sposób audyt personalny wpływa na podniesienie sprawności zarządzania 

kapitałem ludzkim? 

2. Przedstaw wewnętrzne i zewnętrzne narzędzia tworzenia marki pracodawcy. 

3. Scharakteryzuj pozytywne aspekty zarządzania komunikacją wewnętrzną. 

4. Jaka jest użyteczność systemów ERP w zarządzaniu organizacjami? 

5. Jakie czynniki wywołują stres wśród pracowników i jakie są sposoby jego ograniczania? 

6. Na czym polega optymalizacja zatrudnienia oraz jakie są jej korzyści? 

7. Jakie działania powinny być podejmowane, aby zapewnić równe traktowanie 

pracowników w miejscu pracy? 

8. Scharakteryzuj istotne czynniki mające wpływ na strategię personalną. 

9. Jakie czynniki wpływają na rozwój kapitału ludzkiego? 

10. W jaki sposób można mierzyć efektywność kapitału ludzkiego? 

 

Specjalność: Gospodarka nieruchomościami 

1. Rodzaje wartości nieruchomości i ich charakterystyka. 

2. Podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości w Polsce. 

3. Metodologia wyceny nieruchomości leśnych i rolnych. 

4. Pojęcie zasobów nieruchomości.  

5. Zasady obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.  

6. Zasada jawności obrotu nieruchomościami.  

7. Zbywanie nieruchomości w drodze przetargu i drodze bezprzetargowej. 

8. Pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.  

9. Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie gospodarowania 

nieruchomościami. 

10. Wywłaszczenie nieruchomości. 

 

Specjalność: Gospodarka turystyczna 

1. Metody badań kwestionariuszowych w turystyce. 



2. Rola krajoznawstwa w turystyce. 

3. Mierniki stosowane w badaniach turystyki.  

4. Kryteria specjalizacji przedsiębiorstw turystycznych. 

5. Determinanty rozwoju ruchu turystycznego. 

6. Charakterystyka walorów i atrakcji turystycznych w wybranym regionie turystycznym 

Polski. 

7. Najważniejsze akty prawne regulujące prawo ubezpieczeniowe w turystyce. 

8. Rozwój rynku nieruchomości turystycznych. 

9. Instytucje otoczenia biznesu turystycznego i ich charakterystyka. 

10. Ekologia jako element strategii przedsiębiorstw turystycznych. 

 

Specjalność: Konsulting gospodarczy 

1. Omówić podobieństwa i różnice między audytem operacyjnym a audytem finansowym. 

2. Wyjaśnić pojęcie biznes planu i omówić jego funkcje. 

3. Omówić metody i techniki stosowane przez doradcę personalnego. 

4. Omówić zasady konstruowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa. 

5. Wyjaśnić, jakie są komponenty systemu zarządzania controllingowego i je omówić. 

6. Omówić metody wdrażania systemów informatycznych w zarządzaniu. 

7. Wyjaśnić pojęcie wywiadu gospodarczego i omówić jego model (tzw. the 4Cs process 

model). 

8. Omówić techniki stosowane w pozyskiwaniu informacji gospodarczych. 

9. Omówić sposoby analizy efektywności kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie. 

10. Omówić uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne restrukturyzacji przedsiębiorstwa. 

 

Specjalność: Logistyka w biznesie 

1. Omówić rolę transportu w łańcuchu dostaw. 

2. Omówić ekologiczne aspekty transportu. 

3. Omówić proces planowania potrzeb materiałowych w przedsiębiorstwie. 

4. W jaki sposób rozwiązania ERP i CRM przyczyniają się do zwiększania wartości  

w przedsiębiorstwie - omów na podstawie modelu łańcucha wartości Portera? 

5. Omówić przebieg analizy symulacyjnej. 

6. Omówić problematykę terminologiczną dotyczącą pojęć logistyka i e-logistyka. 

7. Omówić wyposażenie techniczne magazynu. 

8. Omówić sieci logistyczne jako wyraz koncepcji logistyki międzynarodowej. 



9. Omówić rynek usług logistycznych. 

10. Co to jest INCOTERMS? Podaj przykład zasady INCOTERMS. 

 

Specjalność: Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych 

1. Omówić zasady wyceny bilansowej instrumentów finansowych. 

2. Przedstawić znaczenie factoringu  w działalności gospodarczej. 

3. Na czym polega standaryzacja i harmonizacja rachunkowości w świecie? 

4. Omówić wpływ różnic kursowych na wynik finansowy jednostki gospodarczej. 

5. Wymienić rozbieżności między prawem bilansowym a podatkowym w metodach 

dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych  

i prawnych. 

6. Omówić rolę i instrumenty rynku pieniężnego w gospodarce. 

7. Wymienić i scharakteryzować zarządcze odmiany rachunku kosztów. 

8. Przedstawić istotę i zakres budżetowania przychodów i kosztów. 

9. Scharakteryzować podstawowe zagadnienia związane z działalnością projektową (definicja 

projektu, klasyfikacja projektów, cechy charakterystyczne projektów). 

10. Omówić metody wykorzystywane do podejmowania decyzji w krótkim i długim okresie  

z uwzględnieniem ryzyka.  

 

Specjalność: Wycena nieruchomości 

1. Rodzaje wartości nieruchomości i ich charakterystyka. 

2. Podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości w Polsce. 

3. Metodologia wyceny nieruchomości leśnych i rolnych. 

4. Wycena nieruchomości dla potrzeb planistycznych. 

5. Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich. 

6. Wycena prawa użytkowania wieczystego. 

7. Określanie wartości nakładów na nieruchomości.  

8. Obowiązki rzeczoznawcy majątkowego. 

9. Zasada swobody umów. 

10. Tryb zawarcia umów - oferta, aukcja, przetarg. 

 

 

 

 


