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Uwaga: Na egzaminie dyplomowym student odpowiada na dwa pytania. Jedno losuje z niżej 
wymienionych, a drugie zostaje zadane mu przez Komisję i dotyczy problematyki pracy 
dyplomowej. Każde pytanie jest oceniane oddzielnie. Warunkiem zdania egzaminu jest 
otrzymanie, co najmniej oceny dostatecznej z każdej odpowiedzi. 
 

1. Przedstaw zalety i niedoskonałości Produktu Krajowego Brutto jako miernika wzrostu 
gospodarczego 

2. Wymień i omów czynniki wzrostu gospodarczego. Społeczne i ekologiczne granice 
wzrostu. 

3. Scharakteryzuj narzędzia polityki pieniężnej banku centralnego 
4. Przedstaw przyczyny i konsekwencje inflacji. 
5. Wyjaśnij przyczyny wahań koniunktury gospodarczej oraz metody jej stabilizacji. 
6. Wyjaśnij przyczyny i skutki dużego deficytu budżetowego i długu publicznego na 

przykładzie Polski 

7. Monetaryzacja  długu publicznego w Polsce  
8. Przedstaw rodzaje i przyczyny bezrobocia oraz skalę zjawiska na przykładzie Polski. 
9. Scharakteryzuj przyczyny i skutki oraz zagrożenia wynikające z procesu globalizacji 
10. Cechy ekonomii neoklasycznej. Wykorzystanie kategorii krańcowych w analizie. 
11. Istota rewolucji keynesowskiej w teorii ekonomii i polityce gospodarczej  
12. Na czym polega neoliberalna i ordoliberalna teoria polityki gospodarczej? 
13. Określ relacje (poziom kompetencji) między właścicielem firmy a menedżerem 
14. Korzyści z handlu międzynarodowego w świetle teorii. 
15. Bariery handlowe i skutki ich stosowania. Podaj przykłady. 
16. Czynniki kształtujące bilans płatniczy. 
17. Nierównowaga płatnicza kraju – jej interpretacja i skutki. 

18. Pojęcie i mechanizm rynku walutowego. Czynniki wyznaczające poziom kursu 
walutowego 

19. Korzyści i koszty z uczestnictwa w Unii Monetarnej. 
20. Kryteria Traktatu z Maastricht, a kryteria optymalnego obszaru walutowego. 
21. Ocena doświadczeń europejskiej integracji monetarnej 
22. Rynek finansowy – struktura i rola jego w gospodarce. 
23. Instrumenty rynku pieniężnego. 
24. Rynek kapitałowy w Polsce i instrumenty rynku kapitałowego. 
25. Funkcje i rodzaje ubezpieczeń w gospodarce rynkowej. 
26. Organizacja i zadania nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce. 
27. Omów rolę i znaczenie globalizacji. 
28. Omów źródła i przyczyny kryzysów finansowych.  
29. Przedstaw korzyści i zagrożenia procesu globalizacji. 
30. Przyczyny i warunki narastania dysproporcji rozwojowych we współczesnej gospodarce 

światowej. 
31. Konsekwencje dysproporcji rozwojowych w kraju i na świecie. 
32. Omów skutki transformacji ustrojowej.  
33. Omów znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. 
34. Rynkowo-ekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania przedsiębiorczości. 
35. Bariery i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie Polski. 
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36. Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania. 
37. Aktywa niematerialne w przedsiębiorstwie- przykłady, znaczenie 
38. Rola czynnika ludzkiego w gospodarowaniu. 
39. Określ relacje (poziom kompetencji) między właścicielem firmy a menadżerem. 
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