
Profil: Zarządzanie organizacją 
 
Pytania na egzamin dyplomowy magisterski 
 
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 dywersyfikacji 
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 
31. Podejmowanie decyzji w procesach zarządzania 
32. Problemy decyzyjne w organizacjach 
33. Analiza i diagnoza organizacyjna 
34. Strategiczny model biznesu 
35. Ład korporacyjny 
36. Wpływ infrastruktury transportowej na rozwój społeczno-gospodarczy 
37. Polityka pro-środowiskowa przedsiębiorstw 
38. Planowanie strategiczne 
39. Tworzenie wartości w przedsiębiorstwie 
40. Zarządzanie zmianą w organizacji 
41. Organizacja ucząca się 
42. Szybkość jako atut w biznesie 
43. Masowa indywidualizacja produktów i usług 
44. Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa i jej granice 
45. Organizacja szybsza od swych rywali 
46. Siły wywołujące zmiany w konkurencji i na rynku 



47. Przedsiębiorczość jako proces 
48. Rodzaje przedsiębiorców 
49. Znaczenie i bariery wprowadzania innowacji w organizacji 
50. Strategie przedsiębiorcze 
51. Struktura organizacyjna jako narzędzie zarządzania 
52. Projekty strategiczne w przedsiębiorstwach 
53. Zintegrowany łańcuch logistyczny (łańcuch dostaw) 
54. Kooperacja i współpraca w zarządzaniu logistycznym 
55. Podsystemy logistyczne w przedsiębiorstwie 
56. WdraŜanie zmian organizacyjnych 
57. Proces tworzenia strategii w przedsiębiorstwie 
58. Rozwój zrównowaŜony a ekorozwój 
59. Systemy informacyjne w zarządzaniu 
60. Outsourcing i insourcing w zarządzaniu strategicznym 
 
 


