
 

Kierunek: Finanse i rachunkowość 
studia II stopnia 

 
 
Pytania kierunkowe 

1. Ramy konceptualne sprawozdawczości finansowej 
2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości 
3. Nadrzędne zasady rachunkowości 
4. Kryteria klasyfikacji kosztów na potrzeby zarządzania 
5. Zasady projektowania rachunku kosztów działań 

6. Krótkoterminowe rachunki decyzyjne 
7. Analiza CVP 
8. Ustalanie dochodu podatkowego na podstawie ksiąg rachunkowych 
9. Funkcjonowanie podatku od towarów i usług 
10. Leasing w ujęciu prawa bilansowego 
11. Transakcje w walutach obcych w ujęciu prawa bilansowego 
12. Istota i zakres międzynarodowych i krajowych standardów rachunkowości 

13. Charakterystyka wybranego standardu rachunkowości 
14. Wykorzystanie sprawozdań finansowych w ocenie działalności przedsiębiorstwa 
15. Wykorzystanie sprawozdań finansowych w ocenie zdolności kredytowej 
16. Model Markowitza a model Sharpe'a - cechy, różnice 
17. Teoria perspektywy i jej znaczenie dla teorii finansów 
18. Efektywność rynku kapitałowego i anomalie - pomiar i interpretacje 
19. Bank centralny jako pożyczkodawca ostatniej instancji 

20. Tradycyjna i niekonwencjonalna polityka pieniężna 
21. Rodzaje i zakres ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń na życie 
22. Dochody i wydatki budżetu UE 
23. Adekwatność kapitałowa instytucji kredytowych i jej pomiar 
24. Podejście majątkowe w wycenie przedsiębiorstw 
25. Podejście dochodowe w wycenie przedsiębiorstw 
26. Zarządzanie kapitałem obrotowym 

27. Polityka dywidend 
28. Reguły fiskalne 
29. Istota budżetowania zadaniowego 
30. Wpływ wyboru miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na poziom i warunki 

jej opodatkowania  
 

Specjalność: Applied Finance 
1. Assumptions of technical analysis 
2. Assumptions of fundamental analysis 
3. Methods of option pricing 
4. Portfolio selection models 
5. Causes of international differences in accounting 
6. International harmonization of financial reporting 
7. Structure and scope of financial statements 
8. Risk in household finance 
9. Income, expenditure and savings of household 
10. Debt management strategies of household 
11. Types of bonds 
12. Bond market risks 
13. Role of rating agencies on bond market 

14. Working capital management 



 

15. Liquidity risk in company decisions 
16. Value creation of companies 
17. Dividend policy in companies 
18. Criteria of investment appraisal 
19. Risk analysis in investment projects 
20. Valuation of the investment project 

 
Specjalność: Controlling i rachunkowość zarządcza 

1. Rodzaje i cechy controllingu 
2. Zadania controllingu operacyjnego 
3. Zadania controllingu strategicznego 

4. Wdrażanie controllingu w przedsiębiorstwie 
5. Istota i zakres controllingu projektów 
6. Budżetowanie projektów 
7. Cykl życia projektów 
8. Rachunkowość finansowa jako źródło informacji o projektach 
9. Optymalizacja poziomu zadłużenia spółek kapitałowych 
10. Granice optymalizacji podatkowej 

11. System strategicznej informacji menedżerskiej 
12. System raportowania niefinansowego 
13. Rynek systemów ERP w Polsce i na świecie 
14. Technologie internetowe i elektroniczna wymiana danych 
15. Struktura sprawozdawczości zarządczej 
16. Projektowanie sprawozdawczości zarządczej  
17. Metodyka sporządzania analiz i raportów w sprawozdawczości zarządczej 

18. Definicje i cele strategicznej rachunkowości zarządczej. 
19. Instrumenty strategicznej rachunkowości zarządczej w procesie formułowania 

misji, wizji oraz strategii przedsiębiorstwa 
20. Model biznesu jako definicja procesu tworzenia wartości 

 
Specjalność: Inwestowanie na rynkach finansowych 

1. Założenia analizy technicznej 

2. Formacje analizy technicznej 
3. Etapy analizy fundamentalnej 
4. Istota inwestowania w wartość 
5. Determinanty innowacji finansowych 
6. Modele i cechy crowdfundingu 
7. Istota kryptowalut 

8. Charakterystyka produktów strukturyzowanych 
9. Krótkoterminowe strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym 
10. Długoterminowe strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym 
11. Metody oceny efektywności strategii inwestycyjnych 
12. Pojęcie i klasyfikacja bezpieczeństwa finansowego 
13. Cyberbezpieczeństwo usług finansowych 
14. Podobieństwa i różnice między kontraktami forward i futures 
15. Specyfika opcji jako instrumentu finansowego 
16. Czynniki wpływające na wartość opcji 
17. Metody wyceny opcji 
18. Hipoteza efektywności rynku kapitałowego 
19. Istota modelu CAPM i APT 
20. Współczynnik beta akcji i jego interpretacja 

 

Specjalność: Rachunkowość finansowa i auditing 



 

1. Organizacja systemu kontroli wewnętrznej 
2. Kodeks etyki audytora 
3. Samoocena kontroli zarządczej - dokumentacja, narzędzia, metody 
4. Wymagania stawiane audytorom wewnętrznym i biegłym rewidentom. 
5. Metodyka audytu wewnętrznego 
6. Istota, cel i zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
7. Metody konsolidacji sprawozdań finansowych 
8. Polityka rachunkowości grupy kapitałowej 
9. Pojęcie i cechy grupy kapitałowej 
10. Wpływ MSSF na rachunkowość grupy kapitałowej 
11. Typowe elementy współpracy z klientem w outsourcingu rachunkowości 

12. Podstawy prawne outsourcingu usług księgowych 
13. Narzędzia informatyczne wspomagające outsourcing rachunkowości 
14. Formy outsourcingu rachunkowości 
15. Regulacje prawne w zakresie badania sprawozdania finansowego 
16. Metodyka badania sprawozdania finansowego 
17. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego 
18. Przebieg rewizji finansowej - czynności wstępne 

19. Regulacje w zakresie sprawozdawczości spółek publicznych 
20. Śródroczna sprawozdawczość finansowa 

 
Specjalność: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 

1. Optymalizacja podatkowa a uchylanie się od opodatkowania 
2. Istota klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania 
3. Stosowanie cen transferowych w optymalizacji podatkowej 

4. Podatki a rozliczanie strat przedsiębiorstwa 
5. Cykl konwersji gotówki 
6. Statyczny pomiar płynności 
7. Dynamiczny pomiar płynności 
8. Źródła krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa 
9. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa i jej parametry 
10. Dyskontowe miary oceny efektywności inwestycji 

11. Koszt kapitału w ocenie efektywności inwestycji 
12. Ryzyko w ocenie efektywności inwestycji 
13. Formy i rodzaje własności korporacyjnej 
14. Rada nadzorcza i zarząd jako kluczowe ogniwa ładu korporacyjnego 
15. Relacje inwestorskie w zapewnieniu ładu korporacyjnego 
16. Narzędzia i metody restrukturyzacji finansowej 

17. Przesłanki upadłości przedsiębiorstwa 
18. Metody zarządzania ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa 
19. Istota ryzyka koncentracji i kontrahenta 
20. Instrumenty pochodne wykorzystywane do zarządzania ryzykiem walutowym i 

stopy procentowej 
 


