Załącznik do uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji nr 66/2015/2016 w sprawie zbioru 50 zagadnień
z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych obowiązującego na egzaminach dyplomowych
na kierunku Ekonomiczno-prawnym, studia pierwszego stopnia

50 zagadnień na egzamin dyplomowy
studia pierwszego stopnia
kierunek Ekonomiczno-prawny
1. Wymień fazy wykładni prawa i scharakteryzuj wybraną.
2. Normy postępowania i przepis prawny – charakterystyka.
3. Więzi kompetencyjne w systemie prawa – charakterystyka.
4. Zakres kompetencji Trybunału Sprawiedliwości.
5. Tryb uchwalania rozporządzeń i dyrektyw unijnych.
6. Rodzaje organów administracji publicznej.
7. Akt administracyjny – pojęcie, rodzaje.
8. Odwołanie od decyzji administracyjnej w ogólnym postępowaniu administracyjnym (kpa).
9. Decyzja administracyjna – pojęcie i elementy formalne.
10. Przebieg kodyfikacji prawa cywilnego w Polsce w XX w.
11. Przebieg kodyfikacji prawa karnego w Polsce w XX w.
12. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności - przesłanki oraz procedura zastosowania.
13. Pojęcie przedsiębiorcy w kodeksie cywilnym i zasady reprezentacji przedsiębiorcy
w obrocie.
14. Własność – pojęcie, treść, granice, ochrona.
15. Umowa jako źródło zobowiązania.
16. Zasady wykonania zobowiązania.
17. Prokura.
18. Pojęcie i źródła prawa własności intelektualnej.
19. Umowa licencyjna.
20. Zasada wolności gospodarczej.
21. Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy w prawie gospodarczym publicznym.
22. Instrumenty reglamentacji działalności gospodarczej.
23. Państwowy dług publiczny a dług Skarbu Państwa.
24. Pojęcie i istota danin publicznych.
25. Pojęcie zaległości podatkowej.
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26. Finanse publiczne – pojęcie, źródła prawa finansowego.
27. Sektor finansów publicznych.
28. Zasada jawności i przejrzystości finansów publicznych.
29. Systematyka źródeł finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw.
30. Istota, znaczenie i pomiar płynności finansowej przedsiębiorstw.
31. Metody i narzędzia oceny efektywności inwestycji.
32. Architektura instytucjonalna rynku kapitałowego w Polsce.
33. Motywy stosowania instrumentów pochodnych.
34. Istota i rodzaje funduszy inwestycyjnych.
35. Wymień i omów standardy stosowane w wycenie przedsiębiorstw.
36. Koncepcja elastyczności cenowej jako instrument wyznaczania strategii cenowej.
37. Rodzaje kosztów przedsiębiorstwa.
38. Równowaga rynkowa – jak się tworzy? Jakie są czynniki zmieniające stan równowagi?
39. Koszt alternatywny w wyborze ekonomicznym.
40. Agencje ratingowe przyznają catingi krajom, miastom i poszczególnym firmom. Jaki jest
wpływ ratingów na sytuację ocenianych podmiotów? Dlaczego zależy im na wysokiej
ocenie?
41. Konkurencja niedoskonała jako opis funkcjonowania rynku.
42. Omów pozytywne i negatywne konsekwencje przekształcenia się tradycyjnych rynków
towarowych w rynki elektroniczne.
43. Technologie multimedialne.
44. Zagrożenia ze strony technologii informacyjnych.
45. Jakie wyróżnia się rodzaje prawidłowości w badaniach statystycznych ? Podaj przykłady
dla zjawisk ekonomicznych.
46. Jakie jest zastosowanie funkcji liniowych regresji i trendu?
47. Jakie są sposoby przeprowadzania analizy współzależności dla cech ilościowych
i jakościowych?
48. Architektura korporacyjna w organizacji.
49. Korzyści stosowania systemów klasy BI (ang. Business Intelligence) w organizacji.
50. Standardy wymiany danych między systemami informatycznymi w technologii EDI
(ang. Electronic Data Interchange).

