Pytania na egzamin dyplomowy z przedmiotów ogólnych i kierunkowych
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Proszę omówić wykorzystanie informacji uzyskanych z uproszczonych sprawozdań finansowych
do planowania finansów i zarządzania nimi w mikro przedsiębiorstwie.
Wymień i krótko scharakteryzuj współczesne odmiany rachunku kosztów.
Omów proces budżetowania. Wymień i krótko scharakteryzuj stosowane metody budżetowania.
Wymień narzędzia rachunkowości zarządczej operacyjnej i strategicznej. Scharakteryzuj krótko
po jednym z nich.
Zdefiniuj podstawowe pojęcia odnoszące się do analizy CVP (próg rentowności, marża
bezpieczeństwa, dźwignia operacyjna, finansowa, łączona)
Scharakteryzuj instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego.
Scharakteryzuj typy papierów dłużnych
Wyjaśnij istotę portfela inwestycyjnego oraz krótko scharakteryzuj rodzaje portfeli
inwestycyjnych.
Wyjaśnij pojęcie ryzyka w projekcie inwestycyjnym, wymień jego czynniki i sposoby
reagowania.
Wymień i scharakteryzuj etapy zarządzania projektem inwestycyjnym.
Scharakteryzować wybrany krajowy standard rachunkowości
Zasady stosowania w Polsce MSSF/MSR oraz Krajowych Standardów Rachunkowości
Omów istotę analizy harmonicznej.
Na czym polega metoda wskaźników w analizie wahań okresowych? Wskaż różnice w
interpretacji wskaźników wahań w przypadku modeli addytywnego i multiplikatywnego.
Omów proces zarządzania strategicznego
Analiza sektora w kontekście 5-ciu sił Portera
Wymień i scharakteryzuj etapy analizy strategicznej
Scharakteryzuj koncepcję lean management
Omów koncepcję outsourcingu i jego zalety
Wyjaśnij różnice między podejściem procesowym i funkcjonalnym w zarządzaniu
przedsięwzięciami gospodarczymi.
Wskaż i scharakteryzuj główne typy procesów w podejściu procesowym.
Przedstaw zalety i wady podejścia procesowego w zarządzaniu.
Wskaż obszary zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji procesów
biznesowych.
Scharakteryzuj bankowe rozliczenia pieniężne.
Porównaj kredyt z pożyczką.
Porównaj ubezpieczenie osobowe z ubezpieczeniem majątkowym.
Zdefiniuj podatek.
Scharakteryzuj źródła prawa podatkowego.
Czy rozwiązania cloud computing są porównywalne pod względem funkcjonalności do aplikacji
instalowanych stacjonarnie na komputerach osobistych?
Proszę wymienić znane Pani/Panu rozwiązania cloud computing z zakresu finansów i
księgowości. Podać przykłady aplikacji

