Pytania KIERUNKOWE na egzamin dyplomowy na kierunku Zarządzanie
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Podaj cele i funkcje zarządzania.
Wyjaśnij znaczenie otoczenia organizacji w procesie podejmowania decyzji
kierowniczych. Podaj przykłady klasyfikacji otoczenia.
Wyjaśnij pojęcia wizja, misja i cele organizacji.
Wymień elementy analizy SWOT i omów jej zastosowanie.
Omów definicję, rodzaje i cechy organizacji.
Objaśnij cykl życia organizacji.
Omów podstawowe style kierowania.
Omów pozacenowe determinanty podaży.
Omów pojęcie i znaczenie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie.
Omów formy i style komunikowania się w organizacji.
Wymień i scharakteryzuj elementy marketingu mix.
Wymień i omów instrumenty promocji.
Omów czynniki kształtujące zachowania nabywców.
Omów cykl życia produktu.
Omów istotę segmentacji rynku i jej znaczenie.
Wyjaśnij istotę i elementy doboru kadr – pojęcie rekrutacji i selekcji pracowników.
Scharakteryzuj metody motywowania pracowników.
Scharakteryzuj koszty przedsiębiorstwa.
Omów strukturę bilansu.
Wyjaśnij pojęcie płynności finansowej przedsiębiorstwa.
Wymień kryteria podziału i źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa.
Zdefiniuj pojęcie logistyki oraz scharakteryzuj jej zadania w przedsiębiorstwie.
Wyjaśnij pojęcie projektu i wymień rodzaje projektów.
Omów wybrane metody i narzędzia doskonalenia jakości.
Wymień i omów cechy przywódcy oraz cechy antyprzywódcze.
Przedstaw mierniki finansowe, które można zbudować na bazie sprawozdania
finansowego.
Wyjaśnij pojęcie i istotę finansów przedsiębiorstw.
Omów funkcje polityki finansowej państwa.
Omów rolę systemu bankowego w gospodarce narodowej.
Omów teorię potrzeb wg A. Maslowa.

Pytania SPECJALNOŚCIOWE na egzamin dyplomowy
Specjalność: Zarządzanie logistyczne w służbach mundurowych
1. Omów organizację logistyki w Siłach Zbrojnych RP.
2. Wyjaśnij istotę działania systemu logistycznego zabezpieczenia wojsk oraz wymień
ich cele.
3. Scharakteryzuj podział sytemu logistycznego w Wojsku Polskim.
4. Omów podsystem techniczny (eksploatacji).
5. Omów podsystem materiałowy (zaopatrywania, zapasy wojskowe).
6. Omów podsystem infrastruktury.
7. Omów podsystem transportu.
8. Omów rejonowy system logistycznego zaopatrywania wojsk.
9. Wymień klasy zaopatrzenia w wojsku.
10. Wyjaśnij, na czym polega zaspokojenie potrzeb technicznych jednostek wojskowych.
11. Wyjaśnij, na czym polega zaspokojenie potrzeb materiałowych jednostek wojskowych.
12. Omów pojęcie szkody w mieniu wojskowym oraz sposób postępowania w przypadku jej
ujawnienia.
13. Scharakteryzuj rodzaje, techniki i etapy inwentaryzacji w służbach mundurowych na
przykładzie Wojska.

Pytania SPECJALNOŚCIOWE na egzamin dyplomowy
Specjalność: Zarządzanie transportem
1. Scharakteryzuj i wskaż różnice między procesami transportowymi, logistycznymi
i spedycyjnymi.
2. Wymień podstawowe gałęzie transportu i omów jedną z nich.
3. Wymień i omów cechy infrastruktury transportu.
4. Scharakteryzuj różnice między transportem multimodalnym, intermodalnym
i kombinowanym.
5. Omów podstawowe kategorie kosztów procesów TSL.
6. Omów funkcje transportu w gospodarce cywilnej i wojskowej.
7. Scharakteryzuj rynki transportowe.
8. Omów organizację transportu samochodowego w Polsce.
9. Omów struktury i formy organizacyjne przedsiębiorstw transportowych.
10. Scharakteryzuj usprawnienia w organizacji przedsiębiorstwa transportowego
ze szczególnym uwzględnieniem problemu odnowy taboru samochodowego.
11. Omów czas pracy kierowców, w tym zasady organizacji czasu pracy załóg kierowców.
12. Scharakteryzuj łańcuch dostaw.

