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Zakres wymagań egzaminacyjnych egzaminu dyplomowego 

w roku akademickim 2020/21 
 

Kierunek: Finanse i Rachunkowość 
 

 
 
Zagadnienia na egzamin licencjacki - ogólne: 
 

1. Wyjaśnić różnicę między deficytem a długiem publicznym 
2. Omówić złotą i srebrną regułę bilansową 
3. Zasada podwójnego zapisu na kontach księgowych 
4. Funkcjonowanie kont bilansowych i wynikowych 
5. Bilans jako element sprawozdania finansowego 
6. Ustalanie wyniku finansowego jednostki gospodarczej 
7. Charakterystyka i zasady sporządzania sprawozdań finansowych 
8. Wymienić i omówić instytucje rynku finansowego 
9. Układy ewidencyjne kosztów. Omówić koszt z wybranego układu 
10. Wymienić i omówić podstawowe funkcje finansów publicznych 
11. Przedstawić funkcje i składniki wynagrodzeń 
12. Wyjaśnić jaka jest zasada oprocentowania prostego i oprocentowania 

składanego 
13. Operacje bankowe. Charakterystyka wybranego typu.  
14. System ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. Podobieństwa i różnice 
15. Źródła informacji do analizy finansowej 

 
Zagadnienia na egzamin licencjacki dla studentów uczestniczących w module 
zajęć „Rachunkowość i podatki”: 
 

1. Wymienić i scharakteryzować zasady podatkowe wg Adama Smitha 
2. Wymienić i omówić rodzaje kosztów występujących w przedsiębiorstwie 
3. Rachunkowość podatkowa - kryteria i zasady wyboru formy opodatkowania. 

Charakterystyka wybranej formy 
4. Wymienić i omówić zasady tworzenia budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego 
5. Omówić na czym polega uproszczone sprawozdanie finansowe jednostek z 

sektora NGO 
6. Wymienić i omówić założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji 

sprawozdań finansowych wg MSSF i MSR 
7. Podatek VAT w polskim systemie podatkowym 
8. Wyjaśnić różnicę między kontrolą finansową a audytem finansowym 
9. Znaczenie programów komputerowych w ewidencjonowaniu operacji 

gospodarczych Omówić moduły programu Comarch ERP Optima 
10. Wymienić i omówić rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych w systemie 

ubezpieczeń społecznych 
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Zagadnienia na egzamin licencjacki dla studentów uczestniczących w module 
zajęć „Finanse małych i średnich przedsiębiorstw”: 

1. Etapy rozwoju a źródła finansowania firm 
2. Omów możliwości wykorzystania funkcji finansowych i dodatku Solver programu 

Excel w zakresie planowania inwestycji finansowych. Podaj 4 przykłady takich 
funkcji.  

3. Określ główne korzyści współpracy przedsiębiorstwa w klastrach.  
4. Formy instytucjonalnego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.   
5. Omów i scharakteryzuj elementy wchodzące w obszar zarządzania aktywami 

przedsiębiorstwa.  
6. Wymień i omów podstawowe zasady prawa pracy. 
7. Scharakteryzuj formy organizacyjno-prawne adresowane do małych i średnich 

firm. 
8. Rola systemów finansowo-księgowych w działalności przedsiębiorstwa 
9. Charakterystyka programów operacyjnych UE 
10. Omów modele rachunku kosztów 

 


