
ZESTAW PYTAŃ NA MAGISTERSKI EGZAMIN DYPLOMOWY 

KATEDERA ZARZ ĄDZANIA 
PYTANIA OGÓLNE 

1. Istota zarządzania strategicznego. 

2. Cechy zarządzania strategicznego. 

3. Zewnętrzne uwarunkowania decyzji strategicznych. 

4. Zdolności wyróŜniające jako źródła przewagi konkurencyjnej. 

5. Strategiczna analiza sektora. 

6. Strategie specjalizacji i dewersyfikacji. 

7. Strategie reinŜynierii i przeprojektowania 

8. Strategia budowy wartości firmy. 

9. Strategia łańcucha wartości dodanej. 

10. Strategia konkurencji. 

11. Strategia współpracy z partnerami zewnętrznymi. 

12. Koncepcja zarządzania firmą w globalnym otoczeniu. 

13. Interwencjonizm państwa na rynku. 

14. Globalne uwarunkowania zarządzania. 

15. Alians strategiczny jako przedsięwzięcie partnerskie. 

16. Cele i cechy planowania strategicznego. 

17. Logistyka w zarządzaniu strategicznym. 

18. Innowacje jako specyficzne narzędzie przedsiębiorczości. 

19. Sieci organizacyjne w zarządzaniu. 

20. Strategia Six Sigma 

21. Kompleksowa karta wyników. 

22. Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw. 

23. Strategiczna karta wyników. 

24. Obszary decyzji strategicznych. 

25. Informacja jako zasób strategiczny. 

26. Problemy społeczeństwa informacyjnego. 

27. Potencjał zasobowy konkurencyjności przedsiębiorstw. 

28. Na czym polega pojęcie nowa gospodarka. 

29. Strategiczne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi. 

30. Wpływ globalizacji na funkcjonowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami. 

 

 



Prof. dr hab. Andrzej Tubielewicz 
1. Kreowanie zmian i przyszłości w przedsiębiorstwie. 

2. Zarządzanie z myślą o przyszłości. 

3. Szybkość jako atut w biznesie. 

4. Masowa indywidualizacja produktów i usług. 

5. Przedsiębiorstwo w erze współzawodnictwa cenowego. 

6. Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa i jej granice. 

7. Orientacja personalna w zarządzaniu. 

8. Zarządzanie samym sobą. 

9. Usprawnienia funkcjonowania firmy i najwaŜniejsze kompetencje. 

10. Rozwój nowej gospodarki i wynikające z tego konsekwencje dla przedsiębiorstwa. 

11. Strategiczne orientacje przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. 

12. Organizacja szybsza od swych rywali. 

13. Długoterminowa specjalizacja przedsiębiorstwa. 

14. Siły wywołujące zmiany w konkurencji i na rynku. 

15. Inwestycje w edukację kapitału ludzkiego. 



dr Małgorzata Rozkwitalska 
1. Jakie jest znaczenie róŜnych szkół w naukach o organizacji i zarządzaniu dla 

praktycznego zarządzania organizacjami? 

2. Przedstaw koncepcję człowieka wg szkoły klasycznej i behawioralnej. 

3. Omów wkład i ograniczenia głównych szkół zarządzania. 

4. Przedstaw sposób analizy wpływu otoczenia na organizację. 

5. Zdefiniuj poj ęcie strategii oraz omów co jest jej przedmiotem. 

6. Przedstaw rodzaje strategii wg M.E.Porter’a. 

7. Omów metody przeciwdziałania negatywnym skutkom specjalizacji. 

8. Omów, jakie czynniki determinują projekt struktury organizacji. 

9. Przedstaw znaczenie hierarchii potrzeb Maslowa dla praktycznego motywowania 
pracowników. 

10. Jak powinno odbywać się kształtowanie zachowań w organizacji wg teorii 
wzmocnienia? 

11. Jakie czynniki powinny być brane przez kierownika pod uwagę przy wyborze stylu 
kierowania? 

12. Przedstaw implikacje modelu racjonalnego podejmowania decyzji. 

13. Omów uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność kierownika. 

14. Przedstaw role umiejętności technicznych, społecznych i koncepcyjnych na róŜnych 
szczeblach zarządzania. 

15. Omów korzyści i wady funkcjonowania grup nieformalnych w organizacjach. 



dr in Ŝ. Marcin Forkiewicz 
1. Relacje w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 

2. Podejmowanie decyzji w procesach zarządzania 

3. Klasyfikacja problemów decyzyjnych w organizacjach 

4. Metody i techniki organizatorskie 

5. Postępowanie diagnostyczne w przedsiębiorstwie 

6. Konsekwencje dysfunkcji organizatorskich 

7. Analiza i diagnoza organizacyjna 

8. Techniki zbierania informacji w diagnozowaniu przedsiębiorstwa 

9. Podejścia w badaniu struktury organizacyjnej 

10. Dysfunkcje w strukturze organizacyjnej 

11. Metodologia oceny słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa oraz jego szans  
i zagroŜeń 

12. WdraŜanie zmian organizacyjnych 

13. Ład korporacyjny 

14. Nadzór korporacyjny 

15. Model biznesu 



dr Zbigniew Tomczak 
1. Zasady ZrównowaŜonego Rozwoju. 

2. Ekorozwój i AGENDA 21 – wspólne cele na drodze w Zjednoczonej Europie. 

3. Ekorozwój czy Rozwój ZrównowaŜony? 

4. Problemy ZrównowaŜonego Rozwoju w aspektach pięciu ładów: instytucjonalno-
prawnego, społecznego, ekonomicznego, przestrzennego i ekologicznego. 

5. Zasada subsydiarności w UE. 

6. Definicja Społeczeństwa Informacyjnego. 

7. Problemy Społeczeństwa Informacyjnego. 

8. Obszary funkcjonowania Społeczeństwa Informacyjnego. 

9. Społeczeństwo Informacyjne i jego rola w ZrównowaŜonym Rozwoju. 

10. Konferencja w Kioto miarą świadomości ekologicznej gospodarki globalnej. 

11. Globalne zmiany środowiskowe i ich wpływ na gospodarkę światową. 

12. Systemy Zarządzania Środowiskowego w przedsiębiorstwach – potrzeba czy 
konieczność? 

13. Systemy Zarządzania Środowiskowego miarą nowoczesności i innowacyjności 
przedsiębiorstw. 

14. Polityka pro-środowiskowa przedsiębiorstw. 

15. Aspekty środowiskowe i ich rola w polityce przedsiębiorstwa. 



Prof. zw. Witold Andruszkiewicz 
1. Bilans handlowy a bilans płatniczy państwa. 

2. Udział obrotów handlu zagranicznego w PKB w krajach starej U.E. a w Polsce. 

3. Usługi w PKB i ich miejsce w obrotach handlu zagranicznego. 

4. Spedycja międzynarodowa. 

5. Gestia transportowa. 

6. Kierunki liberalizacji światowego handlu zagranicznego – Światowa Organizacja 
Handlu ONZ (WTO) 

7. Wpływ infrastruktury transportowej kraju na rozwój gospodarczo-społeczny 
kraju. 

8. Eksport i import oraz przyczyny ich opłacalności dla eksportera jak teŜ dla 
importera. 

9. Reeksport bezpośredni i pośredni oraz reimport. 

10. Wpływ kursu walut na eksport i import a róŜnice kursowe. 

11. Geograficzne ukierunkowanie obrotów polskiego handlu zagranicznego. 

12. Działania marketingowe w handlu zagranicznym prowadzone przez eksportera i 
importera. 

13. Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw. 

14. Logistyka w handlu międzynarodowym. 

15. Targi i wystawy – jako instrument marketingu międzynarodowego. 



dr in Ŝ. Anita Richert-Ka źmierska 
1. Przedsiębiorczość jako proces. 

2. Typy przedsiębiorczości. 

3. Atrybuty i narz ędzia przedsiębiorczości. 

4. Przedsiębiorca w ujęciu osobowościowym i behawioralnym. 

5. Przedsiębiorca w ujęciu integracyjnym (kompleksowym). 

6. Przedsiębiorca a ustawodawstwo polskie. 

7. Ekonomiczne funkcje przedsiębiorcy a dorobek wybranych szkół ekonomicznych. 

8. Intraprzedsiębiorczość  i  intraprzedsiębiorca. 

9. Przedsiębiorczość intelektualna i przedsiębiorca intelektualny. 

10. Oddzielne i wspólne obszary zbiorowości: przedsiębiorcy – właściciele – 
menedŜerowie – intraprzedsiębiorcy. 

11. Przedsiębiorczość i innowacja w koncepcji J. Schumpetera. 

12. Zarządzanie przez innowacje. 

13. Bariery wprowadzania innowacji w organizacji. 

14. Strategie przedsiębiorcze. 

15. Dostępne instrumenty wspierania i rozwoju przedsiębiorczości. 



dr in Ŝ. Alicja Sekuła 
1. Rozwój lokalny i czynniki rozwojowe 

2. Rodzaje i klasyfikacja zadań samorządu terytorialnego na poziomie gmin 

3. Definicja i struktura budŜetu jednostek samorządu terytorialnego 

4. Struktura i zadania samorządowych organów uchwałodawczych, wykonawczych i kontrolnych 

5. Na czym polega i jak realizowana jest zasada pomocniczości (subsydiarności) w Polsce i 

Unii Europejskiej? 

6. Wyjaśnić oraz podać róŜnice między pojęciami decentralizacji i dekoncentracji 

7. Omówić następujące teorie rozwoju regionalnego: spolaryzowany, zintegrowany i endogeniczny 

8. Rozwój zrównowaŜony a ekorozwój – definicje, podobieństwa i róŜnice 

9. Przedstawić i omówić procedurę i etapy projektowania budŜetu jednostek samorządu terytorialnego 

10. Formy organizacyjno-prawne jednostek samorządowego sektora finansów publicznych 

11. Klasyfikacja dochodów własnych gmin. Omówić cechy i składowe kaŜdej grupy 

12. Pojęcie, konstrukcja oraz zasady przyznawania subwencji ogólnej 

13. Definicja i struktura marketingu terytorialnego 

14. Elementy systemu marketingu terytorialnego 

15. Instrumenty marketingu-mix w przypadku terytorium 
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ZESTAW PYTAŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY – STUDIA IN śYNIERSKIE  
KATEDRA ZARZ ĄDZANIA  

 
1. Ustawowe kompetencje zarządu, rady nadzorczej i zgromadzenia wspólników 

(akcjonariuszy). 
2. Podział pracy i struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. 
3. Źródła finansowania rozwoju firmy. 
4. Cykle Ŝycia organizacji. 
5. Ewolucja teorii organizacji i zarządzania. 
6. Współczesne światowe uwarunkowania biznesu. 
7. Koncepcja menadŜera początku XXI wieku. 
8. Problemy wprowadzania zmian w organizacji. 
9. Przedsiębiorstwo uczące się. 
10. Źródła okazji do innowacji. 
11. Struktura i właściwości sektora MSP w Polsce 
12. Koncepcje przedsiębiorcy w teorii ekonomii. 
13. Indywidualne cechy, motywacje i sposób zachowania przedsiębiorcy. 
14. Funkcje przedsiębiorcy w gospodarce. 
15. Zjawisko intraprzedsiębiorczości, a sfery aktywności firmy. 
16. Strategie przedsiębiorcze. 
17. Innowacje jako specyficzne narzędzie przedsiębiorczości. 
18. Źródła informacji dla procesów innowacyjnych w firmie. 
19. Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych. 
20. Polscy przedsiębiorcy na Jednolitym Rynku Europejskim – szanse i zagroŜenia 
21. Właściwości samorządu terytorialnego. 
22. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce. 
23. RóŜnice między zadaniami własnymi i zleconymi samorządu terytorialnego. 
24. Wymienić i scharakteryzować typy gmin występujące w Polsce. 
25. Koncepcja zarządzania przez cele – istota, zalety i słabości. 
26. Koncepcja zarządzania przez innowacje – istota, zalety i słabości. 
27. Typy kierowników oraz zakres ich odpowiedzialności ze względu na szczebel (poziom) 

zarządzania. 
28. Cechy i rodzaje podziału pomocniczego w gminach. 
29. Aktualność zasad zarządzania H. Fayola. 
30. Istota sytuacyjnego i systemowego podejścia do zarządzania. 
31. Struktura i funkcje strategii w przedsiębiorstwie. 
32. Analiza strategiczna – istota, typy i metodyka. 
33. Zasoby organizacji.  
34. Otoczenie organizacji – typy, elementy, zmienność. 
35. Organizacje mechaniczne, organiczne i biurokratyczne – stopień złoŜoności, formalizacji i 

centralizacji. 
36. Proces formalizacji w organizacji – cele, fazy i koszty. 
37. Specyfika zarządzania organizacją sieciową. 
38. Znaczenie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie. 
39. Rodzaje i typy organizacji – ich cele. 
40. Współdziałanie organizacji – cele i formy. 
41. Narzędzia motywowania – typy i uwarunkowania skuteczności. 
42. Rodzaje i specyfika stylów kierowania. 
43. Grupy nieformalne – uwarunkowania powstawania i znaczenie w organizacji. 
44. Rodzaje systemów informatycznych w organizacjach. 



45. Istota społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. 
46. Prośrodowiskowe zachowania przedsiębiorstw – cele i typy. 
47. Środki pomocowe UE w okresie 2007-2013 skierowane do przedsiębiorców sektora MSP. 
48. Ogólne zasady projektowania struktur organizacyjnych. 
49. MoŜliwości i zagroŜenia z wykorzystywania Internetu przez przedsiębiorstwo. 
50. Istota i znaczenie pojęcia łańcuch wartości. 
51. Istota zarządzania strategicznego przedsiębiorstwami. 
52. Znaczenie zmiany w organizacji. 
53. Cechy uŜytecznej informacji. 
54. Etapy procesu kontrolowania w organizacji. 
55. Istota i przyczyny konfliktów w organizacjach. 
56. Kapitał intelektualny – istota pojęcia i rola w organizacji. 
57. RóŜnorodność w przedsiębiorstwie – wymiary i przyczyny wzrostu. 
58. Czynniki i mierniki konkurencyjności przedsiębiorstw. 
59. Czynniki i mierniki konkurencyjności jednostek samorządu terytorialnego. 
60. Istota i funkcje procesu zarządzania organizacjami. 
 

 


