
ZESTAW PYTAŃ NA MAGISTERSKI EGZAMIN DYPLOMOWY 

ZAKŁAD NAUK FILOZOFICZNYCH 

ETYKA BIZNESU 

1. Proszę omówić przedmiot i zasady etyki biznesu.  

2. Proszę wymienić i krótko scharakteryzować działy etyki. 
3. Jaka jest różnica między normą prawną a normą moralną? 
4.  Jaka jest różnica pomiędzy sankcją moralną a sankcją prawną? 

5. Proszę wymienić znane Ci systemy normatywne – scharakteryzuj jeden z nich 
6. Proszę podać różnice między etyką normatywną, a etyką opisową. 

7. Co jest przedmiotem etyki deskryptywnej, a co preskryptywnej? 
8.  Scharakteryzuj etykę obowiązku I. Kanta. 
9. Czym się charakteryzuje postawa „sprytnego łajdaka” D.Hume’a? 

10. Na czym polega zasada sprawiedliwości Rawls’a? 
11. 4. Czy, wg  M. Friedmana, odpowiednimi dla osób kierującymi biznesem są 

poglądy:     
a/ „biznes to biznes” 

b/ „kieruj się maksymalizacją zysku, gdyż udziałowcy oczekują tego od ciebie” 
c/ „kieruj się takimi samymi normami moralnymi w interesach, jakimi kierujesz się 
w  

życiu prywatnym” 
d/ „jeśli działasz w granicach prawa, to wypełniasz swoje zobowiązania etyczne” 

12.  Jakie funkcje spełniają kodeksy etyczne?  
13. Proszę wymienić rodzaje kodeksów etycznych. 
14. Proszę podać zasady budowy kodeksów etycznych.  

15. Etyczny wymiar stosunków pracodawcy i pracownika. 
16. Proszę omówić zasady społecznej odpowiedzialności firm. 

17. Przedstaw znaną Ci firmę, stosującą się do zasad firmy społecznie 
odpowiedzialnej. 

18. Firmy etycznie aktywne- rola przedsiębiorstwa w społeczności lokalnej. 

19. Co to są programy etyczne firm? 
20. Proszę wymienić składowe programów etycznych. 

21.  Proszę przedstawić główne idee etyki J. Kalwina.  
22. Proszę scharakteryzować główne zasady etyki społecznej Kościoła katolickiego. 
23.  Problem istnienia uniwersalnych norm etycznych. 

24. Proszę scharakteryzować koncepcje etyczne utylitaryzmu.  
25.  Proszę podać przyczyny istnienia korupcji.  

26. Proszę przedstawić najczęściej wykorzystywane metody walki z korupcją. 

27.  Co to jest „zielona” działalność gospodarcza? 
28. Scharakteryzuj etyczne problemy procesu globalizacji. 

29.  Etyczne problemy reklamowania produktów. 
30. Wymień podstawowe zasady działań etycznych public relations. 

PUBLIC RELATIONS 

1. Wymień podstawowe cele działań public relations. 
2. Podaj znane Ci definicje public relations. 

3. Marketing a public relations – przedstaw zależności. 
4. Omów związki pomiędzy PR a reklamą w działaniach strategicznych. 

5. Podaj różnice między public relations a  propagandą. 
6. Proszę podać różnice pomiędzy działalnością public relations a 

dziennikarstwem.  

7. Wymień zalety i wady wynajmowania firmy zewnętrznej do prowadzenia 
działań PR. 

8. Proszę omówić podstawowe zadania pracownika PR.  
9. Czy rzecznik prasowy a pracownik PR to ta sama funkcja?  
10. Zasady i cele identyfikowania grup otoczenia. 

11. Co to jest profil semantyczny organizacji?.  
12. Proszę sformułować zasady konstrukcji strategii public relations. 

13. Media jako narzędzie komunikacji w działaniach PR. – proszę omówić zasady  
działań. 

14. Proszę omówić istotę kontaktów  między dziennikarzem a PR-owcem. 

15. Proszę podać podstawowe działania wstępne zmierzające do zorganizowania 
konferencji prasowej. 

16. Jakie są podstawowe zasady pisania notatki prasowej w PR. 
17. Proszę wymienić rodzaje tekstów w działaniach PR. 
18. Proszę wymienić elementy tożsamości wizualnej firmy. 

19. Jaką funkcję pełni logo w działaniach firmy? 
20. Tożsamość a wizerunek firmy, czynniki zaangażowane w tożsamość firmy.  

21. Proszę przedstawić cele prowadzenia public relations wewnętrznego. 
22. Proszę omówić metody komunikacji wewnętrznej. 
23. Jaką funkcję w działaniach PR pełni sponsoring?  

24. Proszę wymienić różnice i podobieństwa między sponsoringiem a mecenatem. 
25. Na czym polega istota lobbyingu. 

26. Proszę podać podstawowe elementy planu kryzysowego. 
27. Proszę wymienić rodzaje kryzysów. 

28. Jakie są zasady komunikacji w sytuacji kryzysowej. 



29. Jakie są podstawowe zasady etyczne w PR. 
30. Proszę wymienić kodeksy etyczne PR. 

REKLAMA 

1. Proszę podać i scharakteryzować definicję reklamy. 
2. Proszę wymienić najważniejsze akty prawne regulujące działalność reklamową 

w Polsce. 
3. Proszę podać przykłady reklamy wprowadzającej klienta w błąd. 

4. Proszę podać i scharakteryzować przykłady reklamy nieetycznej. 
5. Sponsoring i jego formy 

6. Co oznacza pojęcie „kryptoreklama” – proszę podać jej przykłady.  
7. Co oznacza pojęcie product placement ? – proszę podać przykłady..  
8. Proszę wymienić produkty, których reklama nie jest zgodna z polskim prawem. 

9. Co oznacza pojęcie: media above the line? 
10. Co oznacza pojęcie: media below the line? 

11. Proszę wymienić najczęściej spotykane techniki reklamy prasowej. 
12. Z jakich elementów składa się ogłoszenie prasowe? 
13. Proszę scharakteryzować model (formułę) AIDA. 

14. Proszę podać cechy oraz wymienić najczęściej spotykane rodzaje sloganów 
reklamowych. 

15. Proszę wymienić i krótko scharakteryzować podstawowe techniki prezentacji 
produktu w reklamie telewizyjnej. 

16. Proszę wymienić i scharakteryzować najczęściej stosowane nośniki reklamy 

zewnętrznej.  
17. Proszę wymienić zalety i wady reklamy internetowej. 

18. Jaką rolę spełniają gadżety reklamowe? 
19. Jakie miejsce zajmuje reklama w marketingu-mix? 
20. Przedstaw i scharakteryzuj cykl planowania reklamy Kinga. 

21. Co to jest brief i z jakich elementów powinien się on składać? 
22. Proszę wyjaśnić pojęcie pozycjonowanie marki. 

23. Jak należy przygotować plan mediów? 
24. Co oznacza pojęcie intermedia? 
25. Co oznacza pojęcie intramedia? 

26. Za pomocą jakiego wskaźnika mierzy się intensywność kampanii reklamowej? 
27. Proszę wymienić i krótko scharakteryzować najczęściej spotykane metody 

ustalania budżetu reklamy. 
28. Co jest miernikiem skuteczności kampanii reklamowej? 

29. Co oznacza pojęcie efekt bumerangowy – proszę wymienić jego typy. 

30. Jakie funkcje winien pełnić znak firmowy? 

ZARZĄDZANIE 

1. Funkcje zarządzania. 
2. Szkoła behawioralna w rozwoju teorii i praktyki zarządzania – główna idea. 
3. Rola funkcji planowania w teorii i praktyce zarządzania 

4. Zarządzanie poprzez cele – główna idea. 
5. Pojecie strategii. 

6. Pojęcie planowania strategicznego. 
7. Rozwój  organizacji ( OD ). 

8. Społeczna  odpowiedzialność  organizacji. 
9. Kohlberga  koncepcja  rozwoju  moralnego. 
10. Główne obszary zarządzania personelem. 

11. Planowanie zasobów ludzkich – cztery podstawowe etapy. 
12. Dobór kadr i metod selekcji. 

13. Dobór kierowników. 
14. Definicja  przywództwa, jego  znaczenie  dla  organizacji. 
15. Różnica  między  liderstwem  transakcyjnym  a  transformacyjnym. 

16. Typy  liderów. 
17. Cechy  charakterystyczne  efektywnego  lidera. 

18. Socjokulturowe  otoczenie  firmy. 
19. Etnocentryzm  jako  postawa  kulturowa. 
20. Pojęcie kultury organizacji.  

21. Elementy kultury organizacji. 
22. Kultura jako kontekst strategii organizacji. 

23. Wymiary  kultury  wg Hofstede. 
24. Podstawowe wartości kultury organizacji. 
25. Cykl ewolucji kultury: kształtowanie, rozwój, zmiana. 

26. Pojęcie zmiany w organizacji; wewnętrzne i zewnętrzne siły prowadzące do 
zmian. 

27. Modele procesu zmiany, siły stabilizacji, proces zmian. 
28. Postawy wobec zmian w organizacji, źródła oporu, przezwyciężanie oporu. 
29. Kierowanie twórczością – kreatywnością w organizacji. 

30. Etapy procesu twórczego. 


