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50 zagadnień z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych  
obowiązującego na egzaminach dyplomowych na kierunku 

 Ekonomiczno-Prawnym, studia II stopnia 

1. Zaprezentuj najważniejsze zasady etyki zawodowej doradcy podatkowego 

2. Czy etyka zawodowa jest potrzebna dla współczesnego biznesu 

3. Omów istotne czynniki decydujące o treści etyki zawodowej 

4. Zakres przedmiotowy i podmiotowy rachunkowości 

5. Funkcje i zasady rachunkowości 

6. Prawna i ekonomiczna istota gospodarki rynkowej 

7. Kształtowanie modelu kompetencyjnego w organizacji 

8. Funkcje (elementy) zarządzania zasobami ludzkimi 

9. Role wykładni 

10. Prymat ustawy 

11. Prawo wewnętrzne w świetle Konstytucji RP 

12. Dyrektywa a rozporządzenie UE 

13. Zakres kompetencji TSUE 

14. Wolność przepływu towarów oraz wolność przedsiębiorczości na przykładzie trzech 
orzeczeń TSUE 

15. Zakres kompetencji Sądu Najwyższego 

16. Pola informacji w zarządzaniu organizacją, źródła informacji (wtórnych i pierwotnych) 

17. Istota i możliwości wykorzystania wywiadów fokusowych w badaniach rynku 

18. Podmioty oraz tok postępowania sądowo administracyjnego 

19. Orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz tryb ich weryfikacji 

20. Postępowanie sądowo administracyjne. Istota postępowania, właściwość sądów oraz 
zasady ogólne postępowania sądowo administracyjnego 

21. Analiza strategiczna – zakres, metody, cele 

22. Potencjał strategiczny przedsiębiorstwa – pojęcie, metody oceny 

23. Formułowanie strategii organizacji 

24. Proszę omówić podstawowe zasady/filary orientacji marketingowej przedsiębiorstwa 

25. Proszę dokonać porównania marketingu relacji z marketingiem transakcji 

26. Proszę omówić rynki, na których przedsiębiorstwo powinno działać, zgodnie z koncepcją 
marketingu relacji (analiza 7 rynków) 
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27. Proszę wskazać definicję oraz etapy z jakich zbudowana jest drabina lojalności 

28. Elementy techniki podatku 

29. Tradycyjne i współczesne zasady podatkowe 

30. Podatki pośrednie a podatki bezpośrednie – analiza porównawcza 

31. Proszę wymienić i krótko scharakteryzować  trzy kategorie własności intelektualnej 

32. Wymienić powody (motywy) analizy i wyceny wartości niematerialnych i prawnych 

33. Istota podejścia kosztowego w wycenie aktywów niematerialnych 

34. Podatek naliczony a podatek należny VAT 

35. Podatkowe grupy kapitałowe – warunki tworzenia i zasady opodatkowania 

36. Zasady opodatkowania gier hazardowych 

37. Pojęcie i źródła prawa celnego 

38. Dług celny, dłużnik celny – istota i ogólna charakterystyka 

39. Cło – definicja, rodzaje i funkcje 

40. Podstawy prawne oraz zasady postępowania egzekucyjnego w administracji 

41. Rodzaje i źródła obowiązków podlegających egzekucji 

42. Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego w administracji 

43. Wymień i scharakteryzuj teorie, które miały lub mają największy wpływ na metody 
analizy spółek giełdowych 

44. Wyjaśnij jakie czynniki nieekonomiczne mogą wpływać na kształtowanie wartości spółki 
giełdowej? 

45. Co oznacza termin due diligence 

46. Uzasadnić potrzebę korzystania z doradców zewnętrznych przy przeprowadzaniu due 
diligence 

47. Wymienić główne składowe wchodzące w zakres due diligence 

48. Rodzaje opłat lokalnych i zasady ich wymiaru 

49. Terminy przedawnienia w Ordynacji podatkowej 

50. Opodatkowanie czynności cywilnoprawnych 


