
Studia menadżersko-prawne – pytania na egzamin dyplomowy 

 

 

MUP - Menadżer usług publicznych 

 

1. Metody doboru zmiennych wykorzystywanych do modelowania  

2. Znaczenie prognoz dla funkcjonowania firm  

3. Zasady opodatkowania obrotu gospodarczego podatkiem VAT i jego rozliczania 

4. Zasady selektywnego opodatkowania podatkiem akcyzowym i jego rozliczania 

5. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej za granicą 

6. Zasady ogólne udzielania zamówień publicznych  

7. Przygotowanie i przebieg postępowania w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego 

8. Instytucje i środki ochrony prawnej z procesie zamówień publicznych 

9. Istota i cechy strategii  

10. Różnica między misją a wizją firmy.  

11. Istota analizy TOWS/SWOT.  

12. Etapy budowy modelu ekonometrycznego 

13. Weryfikacja modelu ekonometrycznego 

14. Analiza kapitału obrotowego i cyklu środków pieniężnych 

15. Ryzyko kursowe i wskaż podstawowe metody jego ograniczania 

16. Źródła finansowania działalności gospodarczej 

17. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym 

18. Składniki środowiskowego krańcowego kosztu alternatywnego 

19. Charakterystyka właściwie napisanego i skutecznego pisma urzędowego 

20. Najważniejsze kompetencje nowoczesnego menedżera 

21. Pojęcie i geneza demokracji uczestniczącej (partycypacyjnej) 

22. Istota, korzyści i zagrożenia partnerstwa publiczno-prywatnego. 

23. Instytucje demokracji partycypacyjnej w Polsce  

24. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia gospodarki komunalnej 

25. Zadania gospodarki komunalnej sensu stricte 

26. Cechy wspólne potrzeb komunalnych 

27. Rodzaje kontroli i audytu w administracji 

28. Kryteria i standardy kontroli i audytu 

29. Kryteria i standardy kontroli zarządczej 

30. Szczególne zasady rachunkowości jednostki budżetowej 

31. Klasyfikacja budżetowa i jej wpływ na rachunkowość jednostki budżetowej 

32. Obowiązki w zakresie sprawozdawczości finansowej jednostki budżetowej 

33. Wydatki publiczne jako źródło narastającego długu publicznego 

34. Problemy efektywności w sektorze publicznym 

35. Prawo do zasiłku chorobowego i okres jego przysługiwania osób podlegających 

dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. 

36. Warunki nabycia prawa do renty z tytułu niezdolnolności do pracy 

37. Wspieranie rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników administracji 

38. Znaczenie motywowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji. 

39. Samorząd terytorialny w polskim systemie oświaty 

40. Istota i klasyfikacja usług publicznych 

 

 

 


