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Pytania na egzamin dyplomowy dla studentów
Specjalności Rachunkowość i audyt przedsiębiorstwa
1. Scharakteryzuj proces zarządzania ryzykiem i przedstaw cztery podstawowe jego etapy.
2. Omów narzędzia identyfikacji ryzyka oraz przedstaw techniki oceny ryzyka.
3. Omów standardy kosztowe w rachunku kosztów standardowych.
4. Omów nowoczesne systemy rachunku kosztów.
5. Przedstaw pojęcie i metody kalkulacji kosztów.
6. Scharakteryzuj metody i funkcje rachunkowości zarządczej.
7. Omów założenia strategicznej rachunkowości zarządczej.
8. Przedstaw i omów instrumenty rachunkowości decyzyjnej.
9. Omów istotę, zasady sporządzania i strukturę bilansu płatniczego.
10. Przedstaw genezę i główne kierunki działalności Banku Światowego.
11. Omów ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki wpływające na poziom kursów walutowych.
12. Scharakteryzuj międzynarodowy rynek walutowy (pojęcie, cechy, zasady funkcjonowania,
uczestnicy, rodzaje transakcji walutowych).
13. Wymień rodzaje źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
14. Omów zasady pobierania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy przez pracodawców od
wynagrodzeń wypłacanych pracownikom.
15. Omów podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz przedstaw kto jest obowiązany do jej
prowadzenia i jakich wpisów się w niej dokonuje.
16. Przedstaw istotę audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz
scharakteryzuj podstawowe działania prowadzone przez audytora wewnętrznego.
17. Przedstaw i omów etapy oraz kryteria kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych.
18. Przedstaw istotę kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych i omów jej
funkcje.
19. Omów pojęcie i istotę controllingu oraz scharakteryzuj niemiecką, amerykańską i francuską
odmianę controllingu.
20. Przedstaw funkcje i rolę controllera w przedsiębiorstwie.
21. Scharakteryzuj controlling operacyjny i strategiczny.
22. Omów sposób postępowania ze zindentyfikowanym ryzykiem w działalności przedsiębiorstwa.
23. Scharakteryzuj zjawisko oszustwa i omów czym różni się od nieprawidłowości i korupcji.
24. Przedstaw źródła informacji wykorzystywanych w audycie finansowym oraz oceń ich siłę
dowodową.
25. Omów rolę audytora w przedsiębiorstwie oraz scharakteryzuj na czym polega obiektywizm
i niezależność audytora.
26. Omów istotę, znaczenie i elementy sprawozdawczości finansowej.
27. Scharakteryzuj składniki sprawozdania finansowego: bilans, rachunek zysków i strat oraz
rachunek przepływów pieniężnych.

28. Scharakteryzuj bilans jako źródło informacji o składnikach majątkowych i źródłach ich
finansowania w przedsiębiorstwie.
29. Omów

rachunek

zysków

i

strat

jako

źródło

informacji

przedsiębiorstwa.
30. Omów systemy informatyczne wykorzystywane w rachunkowości.
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