
Finanse i rachunkowość  

Studia pierwszego stopnia 

1. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej. 

2. Finanse publiczne - przedmiot i podmiot. 

3. Funkcje, rodzaje i cechy pieniądza. 

4. Zalety i wady gospodarki rynkowej. 

5. Doktryny ekonomiczne - monetaryzm, keynesizm. 

6. Agregaty pieniądza. 

7. Pojęcie marketingu mix. 

8. Badania i komunikacja marketingowa. 

9. Strategie cenowe, kształtowanie relacji z klientami. 

10. Cykl życia produktu. 

11. Prawo podaży i popytu rynkowego. 

12. Czynniki wpływające na popyt i podaż na rynku. 

13. Charakterystyka i podział zjawiska inflacji - skutki. 

14. Monopol, oligopol, konkurencja - cechy i skutki. 

15. Modele biznesowe organizacji. 

16. Charakterystyka i zadania banku centralnego. 

17. Stopy procentowe NBP - rola Rady Polityki Pieniężnej. 

18. Pojęcie banku komercyjnego. 

19. Kontrola podaży pieniądza i operacje otwartego rynku. 

20. Pojęcie produktu krajowego brutto. 

21. Źródła finansowania przedsiębiorstw. 

22. Koszt kapitału własnego i obcego. 

23. Istota dźwigni finansowej i tarczy podatkowej. 

24. Pojęcie i istota audytu wewnętrznego oraz zewnętrznego. 

25. Budżet państwa i samorządów terytorialnych. 

26. Deficyt budżetowy a dług publiczny. 

27. Rodzaje podatków. 

28. Optymalizacja podatkowa - krzywa Laffera. 



29. Zasady i formy ewidencji podatkowych. 

30. Hierarchia aktów prawnych w Polsce, w tym w zakresie rachunkowości. 

31. Polityka (zasady) rachunkowości. 

32. Zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości. 

33. Metody wyceny aktywów i pasywów. 

34. Metody inwentaryzacji. 

35. Środki pieniężne – obrót gotówkowy i bezgotówkowy. 

36. Środki trwałe i ich amortyzacja. 

37. Obrót materiałowy i towarowy - metody wyceny i ewidencji. 

38. Koszt wytworzenia produktów. 

39. Wyroby gotowe, półprodukty, produkcja w toku. 

40. Wynik finansowy - zasady ustalania, wariant porównawczy i kalkulacyjny. 

41. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw. 

42. Sprawozdawczy i zarządczy rachunek kosztów. 

43. Ubezpieczenia jako urządzenia gospodarcze. 

44. Funkcje ubezpieczeń gospodarczych. 

45. Istota i rodzaje pośrednictwa ubezpieczeniowego. 

46. Strony umów ubezpieczeniowych. 

47. Metody oceny zdolności kredytowej. 

48. Rodzaje i zarządzanie ryzykiem bankowym. 

49. Metody rachunkowości zarządczej i/lub controlingu finansowego. 

50. Funkcje zarządzania a zasady controllingu. 


