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FiR – pytania na egzamin dyplomowy – magisterski 

1. Omów rozwój i obszary doradztwa finansowego w Polsce. 
2. Scharakteryzuj rolę i zadania doradcy finansowego w procesie IPO. 
3. Omów doradztwo w zakresie tworzenia i optymalizacji portfela inwestycyjnego. 
4. Omów zasady opodatkowania zysków kapitałowych. 
5. Scharakteryzuj ryzyko w działalności przedsiębiorstwa i sposoby jego ograniczania. 
6. Omów systemy kursu walutowego. 
7. Omów ryzyko kursowe i jego znaczenie dla przedsiębiorstw eksportujących i importujących. 
8. Omów relacje parytetowe między kursami walutowymi, stopami procentowymi i inflacją. 
9. Scharakteryzuj bilans płatniczy kraju – elementy i przyczyny występowania nierównowagi. 
10. Omów ekonomiczne skutki napływu kapitału zagranicznego  - inwestycje portfelowe 

i inwestycje bezpośrednie. 
11. Scharakteryzuj i omów klasyfikację standardowych kontraktów opcyjnych. 
12. Scharakteryzuj kontrakty terminowe forward i futures. 
13. Omów znaczenie operacji depozytowych i kredytowych w polityce pieniężnej. 
14. Omów opcyjne strategie zabezpieczające typu spread. 
15. Scharakteryzuj opcyjne strategie kombinowane. 
16. Omów teorie stopy procentowej i omów wybraną. 
17. Omów teorię popytu na pieniądz M. Friedmana. 
18. Przedstaw rodzaje i funkcje operacji otwartego rynku. 
19. Omów strategię bezpośredniego celu inflacyjnego. 
20. Omów politykę pieniężna i zmiany w gospodarce według nowej szkoły klasycznej. 
21. Omów definicje i klasyfikacje portfeli inwestycyjnych. 
22. Wyjaśnij związek pomiędzy strukturą portfela inwestycyjnego a ryzykiem. 
23. Wymień metody i modele wyceny aktywów kapitałowych w portfelu. 
24. Przedstaw etapy budowy optymalnego portfela papierów wartościowych. 
25. Przedstaw strategie inwestycyjne i ocenę jakości portfeli inwestycyjnych. 
26. Omów procedurę uchwalania ustawy budżetowej i cechy odróżniające ją od ustaw 

zwykłych. 
27. Scharakteryzuj pojęcie środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. 
28. Omów proces wykonania budżetu z szczególnym uwzględnieniem instytucji rezerw 

i blokowania środków. 
29. Wymień i omów elementy konstrukcyjne podatku i rodzaje podatków. 
30. Podatek dochodowy od osób fizycznych– omów konstrukcję podatku, najważniejsze ulgi i 

zwolnienia. 
31. Scharakteryzuj zasady budowy prognoz i przesłanki decydujące o ich wyborze. 
32. Istota symulacji, jej rodzaje i przydatność do rozpoznania przyszłości – przedstaw przykład. 
33. Omów sposoby prognozowania szeregów czasowych, w których występuje tendencja 

i wahania sezonowe. 
34. Podstawowa charakterystyka i zastosowanie metod heurystycznych w prognozowaniu. 
35. Scharakteryzuj czynniki wpływające na wybór metody prognozowania. 
36. Scharakteryzuj podejście przedmiotowe i podmiotowe rachunku kosztów. 
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37. Scharakteryzuj zasady wyznaczania kosztów docelowych. 
38. Określ zasady ustalania całkowitych kosztów w cyklu życia produktu na rynku. 
39. Przedstaw istotę kosztów jednostkowych, całkowitych i przeciętnych. 
40. Określ zasady ustalania podstawy podziału kosztów pośrednich na produkty. 
41. Omów dodatnie i ujemne różnice kursowe – istota, przykłady i ewidencja księgowa. 
42. Omów odchylenia cen ewidencyjnych od cen rzeczywistych materiałów i towarów – istota i 

ewidencja księgowa. 
43. Omów sprzedaż towarów w komisie – istota i ewidencja księgowa. 
44. Omów leasing operacyjny i finansowy – różnice i ewidencja księgowa. 
45. Omów rachunek zysków i strat w wersji porównawczej i kalkulacyjnej – podobieństwa 

i różnice. 
46. Scharakteryzuj różnice w systemie informacyjnym między rachunkowością zarządczą 

i rachunkiem kosztów. 
47. Scharakteryzuj czynniki kształtujące liczbę centrów kosztów w przedsiębiorstwie. 
48. Omów podstawy wyodrębniania centrów przychodów w przedsiębiorstwie. 
49. Scharakteryzuj różnice między budżetem finansowym i operacyjnym w przedsiębiorstwie. 
50. Scharakteryzuj ważniejsze wskaźniki oceny zaopatrzenia i gospodarki magazynowej 

w przedsiębiorstwie. 
51. Omów elementy sprawozdania finansowego oraz zakres przedstawianych w nich informacji 

oraz zasady jego publikowania. 
52. Omów metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz różnice między nimi. 
53. W jakim celu jest sporządzane i o czym informuje zestawienie zmian w kapitale własnym. 
54. Omów rolę informacji dodatkowej w ocenie sytuacji finansowej jednostki. 
55. Omów podstawowe zasady sporządzania sprawozdania finansowego i ich znaczenie dla 

odbiorców sprawozdania finansowego. 
56. Scharakteryzuj podstawowe rodzaje instytucji rynku finansowego. 
57. Omów papiery wartościowe jako podstawowy instrument rynku finansowego. 
58. Omów wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania strategii instytucji finansowej. 
59. Omów elementy strategii instytucji finansowej np. banku lub zakładu ubezpieczeń. 
60. Scharakteryzuj produkty bankowe kierowane do klientów indywidualnych i 

instytucjonalnych. 
61. Omów budowę i podstawowe cechy systemów informacyjnych wspierających zarządzanie 

ryzykiem w instytucji finansowej. 
62. Omów systemy informacyjne w zarządzaniu ryzykiem w instytucji finansowej –podstawowe 

narzędzia analityczne i informatyczne służące do opisu ryzyka. 
63. Omów interwencyjną teorię finansów. 
64. Omów behawioralną teorię finansów. 
65. Omów cechy systemów wspomagających zarządzanie na przykładzie metod  zbierania 

danych oraz modeli analitycznych wykorzystywanych w bankach. 
66. Scharakteryzuj rodzaje ryzyka oraz skłonność do ryzyka. 
67. Scharakteryzuj rodzaje ryzyka finansowego. 
68. Omów statystyczne miary ryzyka. 
69. Omów informację gospodarczą jako czynnik ograniczający ryzyko. 
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70. Scharakteryzuj zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. 
71. Omów istotę i perspektywiczne znaczenie ryzyka systemowego dla sektora bankowego w 

Polsce. 
72. Scharakteryzuj pojęcie wartości narażonej na ryzyko (VaR), istota, obliczanie, znaczenie dla 

zarządzających bankiem. 
73. Omów ważniejsze rodzaje ryzyka rynkowego w działalności banku komercyjnego. 
74. Scharakteryzuj istotę i perspektywiczne znaczenie marketingu wewnętrznego banku. 
75. Omów kluczowe funkcje kapitału własnego banku. 
76. Omów istotę i narzędzia stosowane w analizie finansowej przedsiębiorstw – perspektywa 

praktyczna. 
77. Omów istotę analizy wstępnej sprawozdań finansowych i możliwości jej wykorzystania. 
78. Omów istotę analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych i jej praktyczną przydatność. 
79. Scharakteryzuj zależność między budżetem operacyjnym i finansowym. 
80. Scharakteryzuj kredyty korporacyjne, konsumenckie, hipoteczne i mieszkaniowe. Omów 

podobieństwa i różnice. 
81. Scharakteryzuj rynek pieniężny i rodzaje instrumentów na tym rynku. 
82. Omów znaczenie giełdy dla pozyskiwania kapitału. 
83. Omów znaczenie rynku kapitałowego dla wspierania rozwoju gospodarczego kraju. 
84. Scharakteryzuj papiery wartościowe wykorzystywane przez przedsiębiorstwa – skala i ich 

znaczenie. 
85. Omów politykę pionową i poziomą wyrównywania sytuacji dochodowej w gminach, 

powiatach, województwach. 
86. Scharakteryzuj rachunkowość finansową – podobieństwa i różnice rozwiązań krajowych i 

międzynarodowych. 
87. Scharakteryzuj gospodarcze i społeczne koszty inflacji. 
88. Omów bezpośrednie i pośrednie instrumenty polityki pieniężnej. 
89. Scharakteryzuj ujęcie podmiotowe i przedmiotowe analizy kosztów w przedsiębiorstwie. 
90. Omów metody dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego. 
91. Omów modele wyceny aktywów i pasywów stosowane w rachunkowości oraz ich 

praktyczne zastosowanie. 
92. Scharakteryzuj leasing i kredyt – wady, zalety, podobieństwa i różnice. 
93. Omów aktywa inwestycyjne i ich znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstwa, branży, kraju. 
94. Omów liberalne podejście w teorii finansów. 
95. Omów monetarną teorię finansów. 
96. Omów zasady gospodarowania finansami jednostek budżetowych, samorządowych, 

zakładach budżetowych, agencjach wykonawczych. 
97. Scharakteryzuj różnice pomiędzy budżetem tradycyjnym a zadaniowym. 
98. Omów teorię wyboru publicznego. 
99. Omów Wspólną Politykę Rolną i Rybacką Unii Europejskiej. 
100. Scharakteryzuj Politykę Regionalną Unii Europejskiej, budżetowanie, zasady otrzymywania 

wsparcia. 
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