1. Zgodnie z § 40 ust. 1 Regulaminu studiów Wszechnicy Polskiej Szkoły WyŜszej TWP
w Warszawie: egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i obejmuje sprawdzian wiedzy
z przedmiotów kierunkowych oraz tematyki pracy dyplomowej.
2. Studenci uczestniczący w seminariach dyplomowych otrzymują od promotorów pytania na
początku semestru, tak aby mieć czas na przygotowanie się do egzaminu. Zgodnie
z załoŜeniami - podczas egzaminu dyplomowego student wylosuje 2 pytania
z przygotowanego zestawu; pozostałe 2 są to pytania od recenzenta i dotyczą bezpośrednio
przygotowanej pracy dyplomowej.
3. Zgodnie z § 1 pkt 16 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 19 lipca
2011r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów
w uczelniach (Dz. U. Nr 160, poz. 958) istnieje moŜliwość przeprowadzenia – na wniosek
promotora lub studenta – otwartego egzaminu dyplomowego.

Finanse i rachunkowość
Zagadnienia na egzamin dyplomowy
1. Podstawowe elementy rynku (podaŜ, popyt, cena).
2. Rodzaje elastyczności popytu.
3. Elastyczność podaŜy.
4. Konkurencja doskonała i niedoskonała.
5. Utargi, koszty i zysk w przedsiębiorstwie wolnorynkowym. Punkt równowagi.
6. Pojęcie PKB i sposoby jego mierzenia.
7. Czynniki wzrostu gospodarczego.
8. Rola państwa w gospodarce.
9. BudŜet państwa (dochody i wydatki), deficyt i dług publiczny.
10. Bank centralny i instrumenty polityki pienięŜnej.
11. Banki komercyjne i ich rola w gospodarce.
12. Istota i zakres finansów publicznych. Sektor publiczny a finanse publiczne.
13. Przedmiot nauki o finansach publicznych, funkcje finansów publicznych.
14. System podatkowy, istota i funkcje podatku, zasady podatkowe, elementy konstrukcji i rodzaje
podatków..
15. Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa a cele przedsiębiorstwa i kryteria jej oceny.
16. Określenie nadwyŜki ekonomicznej i finansowej. Zysk i jego funkcje.
17. Zasilanie finansowe przedsiębiorstwa – zewnętrzne i wewnętrzne.
18. Majątek przedsiębiorstwa - trwały i obrotowy.
19. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw a kapitały własne.
20. Strategia i taktyka finansowa w działalności przedsiębiorstw.
21. Struktura kapitałów przedsiębiorstwa, działanie dźwigni finansowej.
22. Analiza finansowa i jej rola w przedsiębiorstwie.
23. Istota bilansu i jego zawartość informacyjna.
24. Konstrukcja i zawartość informacyjna rachunku zysków i strat.
25. Konstrukcja i zawartość informacyjna rachunku przepływów pienięŜnych.
26. Metody poznawcze i nadrzędne zasady rachunkowości.
27. Wskaźnikowa analiza płynności płatniczej i sprawności działania (zarządzania).
28. Istota i funkcje rynku finansowego.
29. Rynek walutowy i jego funkcje.
30. Rynek pienięŜny i jego instrumenty.
31. Rynek kapitałowy i jego instrumenty.

