1. Zgodnie z § 40 ust. 1 Regulaminu studiów Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej
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 założeniami - podczas egzaminu dyplomowego student losuje 2 pytania z przygotowanego zestawu;
pozostałe 2 są to pytania od recenzenta i dotyczą bezpośrednio przygotowanej pracy dyplomowej.
3. Zgodnie z § 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu
studiów w uczelniach (Dz. U. 2014 r. poz. 1302) istnieje możliwość przeprowadzenia – na wniosek
promotora lub studenta – otwartego egzaminu dyplomowego.

Finanse i rachunkowość, studia II stopnia
Zagadnienia na egzamin dyplomowy
1. Stabilność systemu finansowego a polityka pieniężna.
2. Cele polityki pieniężnej - strategiczne, pośrednie i operacyjne.
3. Instrumenty polityki pieniężnej – pośrednie i bezpośrednie.
4. Pojęcie i funkcje rachunkowości zarządczej.
5. Narzędzia rachunkowości zarządczej.
6. Pojęcie rachunku kosztów działań.
7. Metody konsolidacji sprawozdań finansowych.
8. Przesłanki tworzenia grup kapitałowych.
9. Istota sprawozdań finansowych.
10. Czynniki wpływające na efektywne kierowanie zasobami ludzkimi.
11. Źródła zakłóceń pracy zespołowej.
12. Zadania i funkcje rachunku kosztów.
13. Modele rachunku kosztów.
14. Klasyfikacja kosztów.
15. Metody analizy efektywności portfela inwestycyjnego.
16. Zarządzanie ryzykiem portfeli inwestycyjnych.
17. Prawne podstawy funkcjonowania system bankowego.
18. Prawne podstawy działalności ubezpieczeniowej.
19. Instytucje prawa finansowego.
20. Ujęcie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.
21. Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.
22. Rola, zadania, obowiązki i obszary działalności doradcy finansowego oraz miejsce doradztwa
finansowego w realiach polskiej gospodarki.
23. Kształtowanie strategii wyników finansowych przedsiębiorstw.
24. Rynek kapitałowy jako środowisko inżynierii finansowej.
25. Zasady kwalifikacji i wyceny aktywów inwestycyjnych w świetle MSSF.
26. Tradycyjne i współczesne metody pomiaru w rachunkowości.
27. Wewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw i zewnętrzne źródła
finansowania o charakterze własnym.
28. Istota i cechy jakościowe sprawozdania finansowego.
29. Pojęcie wyceny nieruchomości, cele i funkcje wyceny.
30. Bariery funkcjonowania sektora MSP w Polsce i UE.
31. Systemy kontroli wewnętrznej: pojęcie i rodzaj kontroli, elementy kontroli wewnętrznej.
32. Rodzaje i struktury instytucji finansowych w Polsce, Unii Europejskiej i na rynku globalnym.
33. Rodzaje ryzyka rynkowego, pomiar ryzyka rynkowego, monitorowanie i zarządzanie ryzykiem
rynkowym.
34. Optymalizacja wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej.

