Kierunek: Przedsiębiorczość i Inwestycje
Pytania na egzamin dyplomowy – studia stacjonarne I stopnia
Pytania kierunkowe:
1. Przedsiębiorczość i przedsiębiorca – istota i rola.
2. Intraprzedsiębiorczość i przedsiębiorczość akademicka.
3. Specyfika przedsiębiorstw sektora MSP – pojęcie, klasyfikacja i rola w gospodarce.
4. Sposoby uruchamiania przedsięwzięcia gospodarczego i przebieg procesu
założycielskiego.
5. Przedsiębiorstwo rodzinne jako specyficzny typ przedsiębiorstwa.
6. Organizowanie i gospodarowanie zasobami w małej firmie.
7. Formy opodatkowania działalności gospodarczej.
8. Formy wsparcia działalności małych i średnich przedsiębiorstw – programy krajowe i
fundusze unijne.
9. Specyfika zarządzania małą firmą .
10. Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
11. Zarządzanie zasobami ludzkimi w małej firmie.
12. Kierowanie zespołami – władza, style kierowania.
13. Stres organizacyjny oraz syndrom wypalenia zawodowego.
14. Otoczenie przedsiębiorstwa- pojęcie, rodzaje, metody analizy
15. Strategia małego przedsiębiorstwa – pojęcie, rodzaje, proces formułowania
16. Problem konkurencyjności przedsiębiorstwa – pojęcie, źródła przewag konkurencyjnych
17. Współczesne koncepcje i metody zarządzania- rengineering, outsourcing, insourcing,
leanmanagement
18. Zarządzanie procesowe w organizacji- pojęcie, zakres
19. System norm ISO w przedsiębiorstwie
20. Zasady i narzędzia zarządzania jakością
21. Rodzaje i funkcje kapitału w przedsiębiorstwie
22. Problem zużycia i dekapitalizacji kapitału trwałego przedsiębiorstwa
23. Strategie amortyzacji i reprodukcji środków trwałych
24. System logistyczny w przedsiębiorstwie
25. System produkcyjny w przedsiębiorstwie- istota, elementy, otoczenie
26. Zapasy w przedsiębiorstwie- modele i metody sterowania
27. Koszty logistyczne- pojęcie, rodzaje, determinanty
28. Istota i rodzaje inwestycji
29. Etapy procesu inwestycyjnego
30. Podejścia w wycenie przedsiębiorstw
31. Value Based Management – istota i zastosowanie
32. Kluczowe wskaźniki finansowe w ocenie przedsiębiorstw
33. Na czym polega zjawisko wypierania inwestycji prywatnych przez deficyt budżetowy.
34. Narzędzia zachęcania przedsiębiorców do inwestowania – teoria a praktyka.
35. Czy podwyższenie stopy referencyjnej NBP to dobra wiadomość dla przedsiębiorców?
36. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji na temat przedsiębiorstwa.
37. Bilans jako źródło informacji na temat przedsiębiorstwa.
38. Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji na temat przedsiębiorstwa

Pytania specjalnościowe
Specjalność: Inwestycje w przedsiębiorstwie
1. Planowanie uruchomienia nowego przedsięwzięcia gospodarczego – rola i funkcje
biznesplanu.
2. Rodzaje i struktura biznesplanu.
3. Analiza strategiczna jako etap planowania w małym przedsiębiorstwie.
4. Bariery w planowaniu rozwoju małej firmy i sposoby ich przezwyciężania.
5. Źródła finansowania działalności i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw –
preferencje i logika doboru.
6. Wewnętrzne źródła finansowania w małym i średnim przedsiębiorstwie.
7. Zewnętrzne źródła finansowania MSP.
8. Organizacje pozarządowe wspierające MSP w świetle teorii i praktyki gospodarczej.
9. Przyczyny i obszary globalizacji.
10. Strategie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw.
11. Innowacje w organizacji – pojęcie, rodzaje, źródła, determinanty
12. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw – zakres, determinanty, pomiar
13. Kreatywność – istota, znaczenie, zarządzanie kreatywnością w małym przedsiębiorstwie
14. Projekty w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem- istota, struktura, rodzaje
15. Zarządzanie projektami –etapy, metodyki, dojrzałość projektowa
16. Ryzyko w zarządzaniu projektami
17. Finansowanie działalności innowacyjnej w małym przedsiębiorstwie
18. Technologia w przedsiębiorstwie –pojęcie, rodzaje, źródła
19. Transfer technologii – istota, znaczenie, metody, determinanty
20. Współczesne kierunki zmian technologicznych na świecie
21. Co wpływa na wartość projektu inwestycyjnego?
22. Kryteria (metody) oceny efektywności inwestycji
23. NPV versus IRR w ocenie projektów inwestycyjnych
24. Istota i rodzaje kosztu kapitału oraz kierunki zastosowań tej kategorii
25. Metody szacowania kosztu kapitału własnego.
26. Analiza ryzyka w ocenie efektywności inwestycji
27. Wpływ zadłużenia na efektywność inwestycji
28. Analiza i wycena opcji realnych
29. Zarządzanie przez wartość i narzędzia takiego zarządzania
30. Metody finansowania firm we wczesnych etapach rozwoju
31. Metody kreatywnego rozwiązywania problemów
Specjalność: Innowacje w przedsiębiorstwie
1. Planowanie uruchomienia nowego przedsięwzięcia gospodarczego.
2. Funkcje i podstawowe elementy biznesplanu przedsięwzięcia gospodarczego.
3. Polityka wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
4. Struktura otoczenia instytucjonalnego wspierającego mały biznes w Polsce.
5. Rola sektora MSP w gospodarce UE.
6. Działania UE na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.
7. Środki unijne na rzecz polskich małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie
2014-2020.
8. Polityka wspierania MSP w wybranych krajach unijnych.

9. Przedsiębiorstwa typu spin off i spin out- cechy, podobieństwa i różnice.
10. Business angels and venture capital.
11. Strategie innowacyjne przedsiębiorstw-pojęcie, rodzaje, uwarunkowania
12. Rodzaje i źródła innowacji w przedsiębiorstwie
13. Innowacyjność organizacji- uwarunkowania, pomiar, ocena
14. Zasoby technologiczne przedsiębiorstw– istota, rodzaje, zakres zarządzania technologią
15. Procesy transferu technologii- pojęcie, kanały, modele
16. Projekty i projekty innowacyjne w małej firmie- istota, specyfika, proces realizacji
17. Finansowanie i ryzyko w projektach innowacyjnych
18. Ośrodki innowacji w systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy
19. Regionalne strategie innowacyjne w Polsce
20. Modele procesów innowacyjnych

21. Co wpływa na wartość projektu inwestycyjnego?
22. Kryteria (metody) oceny efektywności inwestycji
23. NPV versus IRR w ocenie projektów inwestycyjnych
24. Istota i rodzaje kosztu kapitału oraz kierunki zastosowań tej kategorii
25. Metody szacowania kosztu kapitału własnego.
26. Analiza ryzyka w ocenie efektywności inwestycji
27. Wpływ zadłużenia na efektywność inwestycji
28. Analiza i wycena opcji realnych
29. Zarządzanie przez wartość i narzędzia takiego zarządzania
30. Metody finansowania firm we wczesnych etapach rozwoju
31. Metody kreatywnego rozwiązywania problemów

