
Załącznik do uchwały nr 69/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia  16 marca 
2018 r. w sprawie zbioru 50 zagadnień z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych obowiązującego  
na egzaminach dyplomowych na kierunku: Ekonomiczno-Prawny I stopnia. 
 

  
50 zagadnień na egzamin dyplomowy  

studia I stopnia 

 KIERUNEK  EKONOMICZNO-PRAWNY 

 

1. Nowożytne kodyfikacje prawa cywilnego.  

2. Wpływ prawa rzymskiego na wybrane instytucje prawa polskiego.  

3. Ogólna charakterystyka rzymskiej koncepcji prawa.  

4. Rodzaje prawidłowości statystycznych w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych.  

5. Sposoby analizy danych w szeregach czasowych. 

6. Co oznacza pojęcie równowaga rynkowa? Proszę podać przykład takiej równowagi 

nam dowolnie wybranym rynku.  

7. Co oznacza pojęcie zysk ekonomiczny? Podaj jak się go wylicza? W jaki sposób się 

w nim koszty alternatywne? 

8. Źródła procesów inflacyjnych w gospodarce. 

9. Podmioty prawa cywilnego. 

10. Pojęcie i treść prawa własności. 

11. Prawo a inne normy społeczne (moralne, zwyczajowe).  

12. Pojmowanie zasad prawa. 

13. Architektura korporacyjna w organizacji.  

14. Przetwarzanie w chmurze (Cloud Computing) - korzyści  stosowania  w organizacji.  

15. Co to jest makrootoczenie przedsiębiorstwa? Omów wpływ wybranego wymiaru 

makrootoczenia na działanie przedsiębiorstwa.  

16. Przedstaw proces zakładania indywidualnej działalności gospodarczej w Polsce.  

17. Stosunek administracyjnoprawny – pojęcie i rodzaje.  

18. Akt administracyjny jako prawna forma działania administracji. 

19. Deficyt sektora finansów publicznych a państwowy dług publiczny. 

20. Rodzaje jednostek sektora finansów publicznych. 

21. Ustawa budżetowa a budżet państwa. 

22. Istota i zasady ogólne postępowania administracyjnego. 

23. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym. 

24. Odpowiedzialność deliktowa. 

25. Zasada swobody umów. 

26. Firma przedsiębiorcy. Zasady prawa firmowego. Ochrona prawa do firmy. 

27. Segmenty rynku finansowego i ich powiązania. 

28. Właściwości i funkcje giełdy papierów wartościowych. 

29. Narzędzia analizy koniunktury na rynku finansowym. 

30. Proszę scharakteryzować oraz porównać ze sobą giełdy i aukcje towarowe. 

31. Proszę omówić główne zmiany i tendencje w polskim handlu zagranicznym po 

przystąpieniu do UE. 

32. Źródła finansowania własnego a źródła finansowania – obcego analiza porównawcza. 

33. Efekty dźwigni w finansach przedsiębiorstw.  
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34. Odpowiedzialność posiłkowa w prawie karnym skarbowym.  

35. Dobrowolne poddanie się karze w prawie karnym skarbowym. 

36. Istota i rodzaje pieniężnych danin publicznych. 

37. Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych. 

38. Warunki dopuszczające łączne opodatkowanie dochodów małżonków. 

39. Użyteczność indeksów giełdowych w podejmowaniu decyzji gospodarczych. 

40. Konstrukcja, interpretacja i użyteczność wskaźnika rentowności kapitału własnego. 

41. Co może oznaczać sytuacja w której spółka wykazuje stratę netto i równocześnie 

bardzo dobrą płynność finansową. 

42. Przedstaw uwarunkowania kulturowe etyki biznesu. 

43. Omów istotę społecznej odpowiedzialności biznesu. 

44. NPV – istota i zastosowanie. 

45. Kryteria podziału inwestycji. 

46. Co to są inwestycje wzajemnie wykluczające się?  

47. Zasada wolności gospodarczej. 

48. Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy w prawie gospodarczym 

publicznym. 

49. Zakres kompetencji Trybunału Sprawiedliwości. 

50. Tryb uchwalania rozporządzeń i dyrektyw unijnych. 

 


