
PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI 

KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

 

CZĘŚĆ I  – dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse  

i Rachunkowość – pytania podstawowe 

 

1. Miernik dobrobytu alternatywne wobec PKB 

2. Kierunki oddziaływania polityki fiskalnej na przedsiębiorstwo 

3. Kierunki oddziaływania polityki monetarnej na przedsiębiorstwo 

4. Statyczne i dynamiczne metody oceny projektów 

5. Metody określania ryzyka w projektach gospodarczych 

6. Rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa 

7. Pojęcie i klasyfikacja kosztów 

8. Próg rentowności i sposoby jego wyznaczania 

9. Zakres sprawozdania finansowego według ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 

10. Metody kalkulacji kosztów 

11. Budżetowanie kosztów i przychodów 

12. Sprawozdawczy rachunek kosztów 

13. Dochodowość i ryzyko na rynku finansowym 

14. Pojęcie i rodzaje inwestycji alternatywnych 

15. Znaczenie ustawy zasadniczej jako źródła prawa finansowego 

16. Ogólne zasady finansów publicznych 

17. Czynniki kształtujące systemy podatkowe 

18. Harmonizacja podatkowa a konkurencja podatkowa w UE 

19. Rodzaje prognoz gospodarczych 

20. Funkcje i modele systemu bankowego 

21. Rola banku centralnego w systemie bankowym 

22. Cechy kapitału wysokiego ryzyka – venture capital/private equity 

23. Przebieg procesu sekurytyzacji aktywów 

24. Instytucja kredytowa w prawie polskim i UE 

25. Techniki menedżerskie stosowane w bankowości 

 



 

 

CZĘŚĆ II  – dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość – 

pytania kierunkowe 

 

Katedra Bankowości 

1. Etapy procesu zarządzania ryzykiem 

2. Produkty i usługi bankowości detalicznej 

3. Środki publiczne a dochody publiczne 

4. Wydatki budżetowe prawnie zdeterminowane i ich rola w budżecie 

5. Nadrzędne zasady rachunkowości 

6. Cel i kierunki standaryzacji rachunkowości 

7. Analiza fundamentalna akcji 

8. Metody szacowania wartości przedsiębiorstwa 

9. Istota controllingu i jego funkcje  

10. Klasyfikacja ubezpieczeń według różnych kryteriów 

11. Możliwości i ograniczenia finansowania transakcji wykupu lewarowanego 

12. Podstawowe wskaźniki oceny zarządzania portfelem inwestycyjnym. 

13. Podstawowe aktywne i pasywne strategie zarządzania portfelem. 

14. Oferta publiczna a oferta prywatna instrumentów finansowych. 

15. Kluczowe elementy umowy inwestycyjnej w transakcjach udziałowych. 

16. Istota modelowania procesów biznesowych 

17. Produkty i usługi bankowości inwestycyjnej 

18. Rodzaje bankowości elektronicznej 

19. Kanały dystrybucji usług finansowych 

20. Znaczenie i przebieg emisji pierwotnej akcji 

21. Zastosowanie ratingów na rynku finansowym.  

22. Etapy procesu inwestowania venture capital 

23. Charakterystyka inwestycji aniołów biznesu 

24. VaR jako metoda szacowania ryzyka banku 

25. Zintegrowane zarządzanie kapitałem i ryzykiem bankowym. 

 

 



 

 

Katedra Finansów Publicznych 

 

1. Etapy procesu zarządzania ryzykiem 

2. Produkty i usługi bankowości detalicznej 

3. Środki publiczne a dochody publiczne 

4. Wydatki budżetowe prawnie zdeterminowane i ich rola w budżecie 

5. Nadrzędne zasady rachunkowości 

6. Cel i kierunki standaryzacji rachunkowości 

7. Analiza fundamentalna akcji 

8. Metody szacowania wartości przedsiębiorstwa 

9. Istota controllingu i jego funkcje  

10. Klasyfikacja ubezpieczeń według różnych kryteriów 

11. Zasady budżetowe w ujęciu klasycznym 

12. Zakres władztwa podatkowego JST 

13. Subwencja ogólna a dotacje celowe dla JST 

14. Zasady podatkowe (wg Adama Smitha i Adolfa Wagnera) 

15. Wysokość obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych  - czynniki 

wpływające 

16. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne długu publicznego 

17. Formy wygasania zobowiązań podatkowych 

18. Formy zabezpieczenia płatności podatkowych 

19. Standardy unijne w zakresie VAT 

20. Standardy unijne w zakresie opodatkowania dochodów 

21. Istota i rodzaje podwójnego opodatkowania, sposoby zapobiegania 

22. Znaczenie i rodzaje ceł w polskim systemie dochodów budżetu państwa 

23. Tryby dokonywania zamówień publicznych 

24. Pojęcie pomocy publicznej i dopuszczalność jej udzielania 

25. Istota, zalety i wady partnerstwa publiczno – prywatnego. 

 

 

 



 

 

Zakład Finansów Podmiotów Gospodarczych 

 

1. Etapy procesu zarządzania ryzykiem 

2. Produkty i usługi bankowości detalicznej 

3. Środki publiczne a dochody publiczne 

4. Wydatki budżetowe prawnie zdeterminowane i ich rola w budżecie 

5. Nadrzędne zasady rachunkowości 

6. Cel i kierunki standaryzacji rachunkowości 

7. Analiza fundamentalna akcji 

8. Metody szacowania wartości przedsiębiorstwa 

9. Istota controllingu i jego funkcje  

10. Klasyfikacja ubezpieczeń według różnych kryteriów 

11. Istota i rodzaje metod dochodowych wyceny wartości przedsiębiorstwa 

12. Wartość przedsiębiorstwa jako kategoria zarządcza 

13. Modele biznesu jako koncepcja tworzenia wartości  

14. Rola finansów i strategii finansowych w działalności przedsiębiorstw 

15. Strategie struktury kapitału  

16. Polityka dywidend  

17. Optymalizacja podatkowa w grupie kapitałowej 

18. Zarządzanie środkami pieniężnymi w grupie kapitałowej 

19. Controlling finansowy i jego rola 

20. Controlling strategiczny a controlling operacyjny 

21. Instrumenty strategicznego controllingu finansowego 

22. Ekonomiczne mierniki opieki zdrowotnej 

23. Modele systemów opieki zdrowotnej 

24. Metody finansowania usług zdrowotnych 

25. Źródła finansowania polskiego systemu opieki zdrowotnej 

 

 

 

 



 

Zakład Rachunkowości 

 

1. Etapy procesu zarządzania ryzykiem 

2. Produkty i usługi bankowości detalicznej 

3. Środki publiczne a dochody publiczne 

4. Wydatki budżetowe prawnie zdeterminowane i ich rola w budżecie 

5. Nadrzędne zasady rachunkowości 

6. Cel i kierunki standaryzacji rachunkowości 

7. Analiza fundamentalna akcji 

8. Metody szacowania wartości przedsiębiorstwa 

9. Istota controllingu i jego funkcje  

10. Klasyfikacja ubezpieczeń według różnych kryteriów 

11. Kontynentalny a anglosaski system rachunkowości 

12. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) według MSR/MSSF i ustawy o  

rachunkowości 

13. Ustalanie i podział wyniku finansowego 

14. Istota zakładowego planu kont 

15. Wycena środków trwałych 

16. Metody amortyzacji bilansowej i podatkowej środków trwałych 

17. Wynik podatkowy a bilansowy 

18. Koszty pracy w rachunkowości 

19. Obrót gotówkowy i bezgotówkowy 

20. Metody konsolidacji sprawozdań finansowych 

21. Metody badawcze stosowane przez biegłego rewidenta 

22. Rachunek kosztów pełnych i zmiennych 

23. Rachunek kosztów działań 

24. Układy ewidencyjne kosztów 

25. Strategie finansowania a ryzyko działalności gospodarczej 

 

 

 

 



 

Zakład Rynków Finansowych 

 

1. Etapy procesu zarządzania ryzykiem 

2. Produkty i usługi bankowości detalicznej 

3. Środki publiczne a dochody publiczne 

4. Wydatki budżetowe prawnie zdeterminowane i ich rola w budżecie 

5. Nadrzędne zasady rachunkowości 

6. Cel i kierunki standaryzacji rachunkowości 

7. Analiza fundamentalna akcji 

8. Metody szacowania wartości przedsiębiorstwa 

9. Istota controllingu i jego funkcje  

10. Klasyfikacja ubezpieczeń według różnych kryteriów 

11. Metody określania ceny emisyjnej akcji 

12. Prawa poboru akcji a prawa do akcji 

13. Mierniki oceny inwestycji w akcje 

14. Analiza techniczna akcji 

15. Obligacje łączone z akcjami 

16. Obligacje o zmiennym oprocentowaniu  

17. Kontrakty forward a kontrakty futures 

18. Pojęcie i rodzaje opcji 

19. Komponenty i determinaty ceny opcji 

20. Warranty i ich rodzaje 

21. Swapy finansowe i ich rodzaje 

22. Rodzaje transakcji giełdowych  

23. Zlecenia giełdowe w systemie UTP 

24. Idea wspólnego inwestowania  

25. Produkty strukturyzowane jako instrument inwestowania kapitału 

 

 

 

 

 



 

Zakład Ubezpieczeń  

 

1. Etapy procesu zarządzania ryzykiem 

2. Produkty i usługi bankowości detalicznej 

3. Środki publiczne a dochody publiczne 

4. Wydatki budżetowe prawnie zdeterminowane i ich rola w budżecie 

5. Nadrzędne zasady rachunkowości 

6. Cel i kierunki standaryzacji rachunkowości 

7. Analiza fundamentalna akcji 

8. Metody szacowania wartości przedsiębiorstwa 

9. Istota controllingu i jego funkcje  

10. Klasyfikacja ubezpieczeń według różnych kryteriów 

11. Pojęcie i istota ubezpieczeń 

12. Funkcje ubezpieczeń w gospodarce 

13. Produkty ubezpieczeń majątkowych 

14. Produkty ubezpieczeń życiowych 

15. Ubezpieczenia na życie z funduszami kapitałowymi – istota, zalety, wady 

16. Ubezpieczyciel jako instytucja finansowa 

17. Bilans przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego 

18. Polityka lokacyjna przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego 

19. Pojęcie, rodzaje i funkcje reasekuracji 

20. Pośrednicy ubezpieczeniowi i ich rola w dystrybucji ubezpieczeń 

21. Związki ubezpieczycieli z rynkiem finansowym 

22. Modele nadzoru ubezpieczeniowego 

23. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i jego zadania 

24. Fundusze emerytalne i ich rola na rynku finansowym 

25. Znaczenie i formy dobrowolnych, dodatkowych źródeł świadczeń emerytalnych 

 

 

 

 

 



 

Zakład Statystyki i Ekonometrii 

 

1. Podstawowe funkcje państwa we współczesnej gospodarce 

2. Podmioty i funkcje polityki gospodarczej 

3. Rola i narzędzia polityki gospodarczej w warunkach globalizacji 

4. Podstawowe kategorie ekonomiczne w przedsiębiorstwie  

5. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa  

6. Analiza progu rentowności przedsiębiorstwa 

7. Analiza wskaźnikowa sytuacji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorstwa 

8. Rynek finansowy, jego elementy i funkcje 

9. Liberalizacja międzynarodowych stosunków gospodarczych i jej  

skutki 

10. Wzrost znaczenia popytu zewnętrznego we współczesnym rozwoju gospodarczym 

11. Zastosowanie współczynnika korelacji liniowej Pearsona oraz współczynnika 

korelacji kolejnościowej. 

12. Funkcje regresji i ich wartość poznawcza. 

13. Mierniki dopasowania funkcji regresji do danych empirycznych. 

14. Średnioroczne tempo zmian (metody obliczania, interpretacja). 

15. Metoda najmniejszych kwadratów i jej zastosowanie. 

16. Model ekonometryczny (pojęcie, klasyfikacja). 

17. Metody estymacji parametrów modeli ekonometrycznych.  

18. Wykorzystanie modeli ekonometrycznych w prognozowaniu zjawisk 

ekonomicznych. 

19. Definicje i przykłady zbiorowości statystycznej, generalnej i próbnej.  

20. Etapy budowy modelu ekonometrycznego.  

21. Przedział prognozy i standardowy błąd prognozy.  

22. Badanie populacji a statystyka z próby. 

23. Hipotezy statystyczne i ich rodzaje. 

24. Interpretacja poziomu istotności testu statystycznego. 

25. Warunki reprezentatywności próby.  

 

 


