-ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI NA KIERUNKU
ZARZĄDZANIE

1. Funkcje rachunkowości
2. Metody kalkulacji kosztów wytwarzania
3. Koszty gospodarowania zapasami
4. Metody wyodrębniania kosztów zmiennych i stałych
5. Istota i rodzaje leasingu
6. Elementy składowe ksiąg rachunkowych
7. Klasyfikacja kosztów wykorzystywana dla celów kontrolnych
8. Normy zapasów
9. Metody wyceny rozchodu materiałów
10. Sposób ustalania wyniku finansowego w modelu kosztów pełnych i modelu kosztów
zmiennych
11. Motywy utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie
12. Wskaźniki jakości należności
13. Powody utrzymywania zapasów
14. Metody amortyzacji środków trwałych
15. Metody określenia optymalnej wielkości dostawy
16. Pojęcie i sposoby ustalania płatności leasingowych
17. Części składowe rachunkowości
18.Pojęcie i składniki kapitałów własnych przedsiębiorstwa
19. Istota, zastosowanie i metody sporządzania zestawienia wieku należności
20. Instrumenty polityki kredytu kupieckiego
21. Pojęcie i składniki majątku trwałego przedsiębiorstwa
22. Pojęcie i rodzaje opustów cenowych
23. Pojęcie i składniki kapitałów obcych przedsiębiorstwa
24. Istota amortyzacji nierównomiernej
25. Istota bilansu przedsiębiorstwa
26. Zasady ewidencji podatków obrotowych
27. Pojęcie i rodzaje rozrachunków
28. Definicja i rodzaje operacji gospodarczych
29. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i z tytułu ubezpieczeń społecznych
30. Typy operacji bilansowych
31. Przyczyny zwiększeń oraz zmniejszeń stanu środków trwałych
32. Rodzaje kosztów wyodrębnianych dla celów decyzyjnych
33. Pojęcie i rodzaje kosztów
34.Model Millera-Orr’a zarządzania gotówką
35. Funkcjonowanie kont bilansowych
36. Funkcjonowanie kont wynikowych
37. Konta syntetyczne i analityczne
38. Plan wpływów i wydatków środków pieniężnych
39. Etapy ewidencji kosztów
40. Rodzaje bilansów
41. Koszty bezpośrednie i pośrednie. Układ kalkulacyjny kosztów
42. Istota i metody obliczania progu rentowności
43. Metody oceny efektywności inwestycji NPV oraz IRR
44. Istota i rodzaje inwestycji wykazywanych w bilansie
45.Zasada podwójnego zapisu i zasada zapisu pojedynczego
46. Metody kalkulacji cen oparte na modelu kosztów pełnych i modelu kosztów

zmiennych
47. Wartość firmy (istota i składniki wykazywane w bilansie)
48. Treść ekonomiczna i metody obliczania strefy bezpieczeństwa oraz strefy istotności
49. Rodzaje cen transferowych.
50. Przesłanki łączenia się przedsiębiorstw.

