
Kierunek: Ekonomiczno-prawny  
studia I stopnia 

 
 
Pytania kierunkowe 

1. Wpływ prawa rzymskiego na wybrane instytucje prawa polskiego 
2. Rodzaje prawidłowości statystycznych w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych 
3. Równowaga rynkowa – istota i przykłady 
4. Źródła procesów inflacyjnych w gospodarce 
5. Pojęcie i treść prawa własności 
6. Prawo a inne normy społeczne (moralne, zwyczajowe) 
7. Architektura korporacyjna w organizacji 

8. Przetwarzanie w chmurze (Cloud Computing) - korzyści stosowania w organizacji 
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa; wpływ makrootoczenia na działanie 

przedsiębiorstwa 
10. Proces zakładania indywidualnej działalności gospodarczej w Polsce 
11. Stosunek administracyjnoprawny – pojęcie i rodzaje 
12. Deficyt sektora finansów publicznych a państwowy dług publiczny 
13. Rodzaje jednostek sektora finansów publicznych 

14. Istota i zasady ogólne postępowania administracyjnego 
15. Zasada swobody umów 
16. Firma przedsiębiorcy Zasady prawa firmowego Ochrona prawa do firmy 
17. Narzędzia analizy koniunktury na rynku finansowym 
18. Główne zmiany i tendencje w polskim handlu zagranicznym po przystąpieniu do 

UE 
19. Źródła finansowania własnego a źródła finansowania obcego - analiza 

porównawcza 

20. Efekty dźwigni w finansach przedsiębiorstw 
21. Dobrowolne poddanie się karze w prawie karnym skarbowym 
22. Istota i rodzaje pieniężnych danin publicznych 
23. Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych 
24. Użyteczność indeksów giełdowych w podejmowaniu decyzji gospodarczych 
25. Uwarunkowania kulturowe etyki biznesu 
26. Istota społecznej odpowiedzialności biznesu 

27. Kryteria podziału inwestycji 
28. Analiza finansowa projektu inwestycyjnego a analiza ekonomiczna 
29. Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy w prawie gospodarczym 

publicznym 
30. Zakres kompetencji Trybunału Sprawiedliwości 
 
Specjalność: Sektor prywatny 

1. System bankowy w Polsce 
2. Instrumenty polityki pieniężnej 
3. Optymalizacja wykorzystania zasobów przy ustalaniu produkcji przedsiębiorstwa 
4. Popyt a optymalizacja decyzji cenowych 
5. Wymogi efektywnego planowania finansowego 
6. Wewnętrzne i zewnętrzne źródła danych do planowania finansowego 
7. Obowiązki sprawozdawcze a wielkość jednostki gospodarczej  
8. Nieruchomości - aspekt prawny, społeczny i ekonomiczny 
9. Zawody związane z gospodarką nieruchomościami 
10. Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków 
11. Nadzór bankowy 
12. Instytucje regulowanego obrotu kapitałowego (fundusze inwestycyjne, giełdy 

papierów wartościowych, giełdy towarowe, Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych) 

13. Bezpieczeństwo obrotu regulowanego instrumentami finansowymi (nadzór 

instytucjonalny, fundusze gwarancyjne) 



14. Ustawowe warunki podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej 
15. Klasyfikacja i charakterystyka czynów nieuczciwej konkurencji 
16. Pojęcie i klasyfikacja nieuczciwych praktyk handlowych 
17. Przesłanki upadłości 
18. Skutki ogłoszenia upadłości 

19. Zarządzanie rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi w zakładzie ubezpieczeń 
20. Nadzór ubezpieczeniowy i międzynarodowe standardy ubezpieczeń 

 
Specjalność: Sektor publiczny 

1. Równowaga budżetowa – deficyt i nadwyżka. Ograniczenia i skutki nierównowagi 
budżetowej 

2. Dług publiczny – definicja, przyczyny i skutki 

3. Wzrost gospodarczy - czynniki, modele, polityka prowzrostowa 
4. Dylematy współczesnej polityki makroekonomicznej - wybór pomiędzy wzrostem, 

bezrobociem, inflacją oraz stabilnością fiskalną 
5. Strony partnerstwa publiczno-prywatnego i jego zakres przedmiotowy 
6. Modele partnerstwa publiczno-prywatnego 
7. Wymogi efektywnego planowania finansowego 
8. Wewnętrzne i zewnętrzne źródła danych do planowania finansowego 

9. Zasady gospodarki finansowej jednostek sfery budżetowej  
10. Funkcje, normy i zasady rachunkowości budżetowej 
11. Podmioty realizujące zadania z zakresu gospodarki komunalnej 
12. Formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej 
13. Pojęcie i znaczenie konkurencji w gospodarce rynkowej 
14. Kontrola koncentracji przedsiębiorców  
15. System prawa ochrony środowiska 
16. Ochrona jakości środowiska i prawo emisyjne  

17. Formy i rodzaje pomocy publicznej (horyzontalna, sektorowa, regionalna) 
18. Wykonywanie zadań publicznych przez jednostki samorządu 
19. Nadzór i kontrola nad jednostkami samorządu terytorialnego 
20. Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa zamówień publicznych 


