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Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej – rynek, ceny, konkurencja, podmioty gospodarcze,
gospodarstwa domowe.
Społeczna gospodarka rynkowa, mechanizm rynkowy, optymalizacja decyzji gospodarczych.
Teorie zachowania się konsumenta. Podstawowe prawa i obowiązki konsumentów.
Producent – funkcje produkcji, koszty produkcji, optimum producenta.
Konkurencja doskonała, monopol, konkurencja niedoskonała.
Popyt globalny, podaż globalna.
Budżet państwa, deficyt i dług publiczny.
Pieniądz i system bankowy, rynek pieniądza.
Równowaga na rynku dóbr i usług a równowaga na rynku pieniężnym.
Cykl koniunkturalny, inflacja, bezrobocie.
Równowaga makroekonomiczna.
Wzrost gospodarczy.
Podstawowe koncepcje i metody zarządzania.
Funkcje zarządzania i kryteria oceny efektywności działań.
Planowanie strategiczne i operacyjne.
Rodzaje struktur organizacyjnych.
Zarządzanie w kontekście procesów zmian w otoczeniu. Zachowanie organizacji na rynku.
Istota pracy kierowniczej, role kierownicze, style kierowania, umiejętności kierownicze.
Proces decyzyjny w organizacji. Przetwarzanie informacji w procesie decyzyjnym. Etyczne modele
decyzyjne.
Sieci Internet, intranet i ekstranet w organizacji. Serwis internetowy.
Przedsiębiorstwo i jego funkcje w gospodarce.
Technologie informacyjne wspierające decyzje w zarządzaniu.
Kulturowe i etyczne uwarunkowania organizacji i zarządzania.
Marketing mix jako koncepcja oddziaływania na rynek.
System rachunkowości i jego funkcje.
Zasady i techniki rachunkowości.
Rachunek majątku i kapitału przedsiębiorstwa.
Klasyfikacja aktywów i pasywów.
Wynik finansowy, sprawozdania finansowe.
Analiza sytuacji ekonomicznej i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
Powstanie i rozwój gospodarki światowej.
Czynniki wytwórcze podstawą handlu międzynarodowego.
Pojęcie, istota i czynniki ewolucji stosunków międzynarodowych.
Międzynarodowe perspektywy czynników produkcji.
Polityka handlowa – pojęcie i mechanizmy cła, narzędzia pozataryfowe, wolny handel a
protekcjonizm.
Międzynarodowa polityka handlowa – przesłanki integracji gospodarczej.
Liberalizacja handlu międzynarodowego.
Wirtualna przestrzeń gospodarcza.
Podstawowe narzędzia e-biznesu.
Globalizacja międzynarodowych stosunków gospodarczych – zagrożenia i korzyści.
Istota, pojęcie i funkcje prawa.
Hierarchia źródeł prawa w Polsce, i ich charakterystyka.
Wykładnia prawa i jej rodzaje.
Rodzaje przedmiotów własności przemysłowej (charakterystyka) i główne zasady ich ochrony.
Pojecie utworu w prawie autorskim i treść autorskich praw osobistych i majątkowych.
Ochrona cywilnoprawna i karnoprawna autorskich praw osobistych i majątkowych.
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Wykluczenie społeczne – źródła i metody przeciwdziałania.
Polityka na rzecz zatrudnienia i rozwoju kapitału ludzkiego.
Uwarunkowania ekonomiczne i skutki polityki społecznej.
Rola państwa w życiu gospodarczym.
Polityka na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
Cele i narzędzia polityki gospodarczej.
Polityka makroekonomiczna – fiskalna, podatkowa, pieniężna, kursu walutowego.
Polityka makroekonomiczna a niesprawności rynku – bezrobocie, inflacja.
Rola banku centralnego w prowadzeniu polityki pieniężnej.
Podstawy metodyczne analizy ekonomicznej.
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw – bilans i rachunek przepływu środków pieniężnych, analiza
wskaźnikowa, uwarunkowania rynkowe.
Analiza: produkcji, kosztów, zatrudnienia, sprzedaży, cen.
Biznes plan i strategia przedsiębiorstwa.
Ocena efektywności inwestycji.
Budżet, struktura dochodów i wydatków.
Deficyt budżetowy i dług publiczny. Rola instytucji finansowych w finansowaniu deficytu
budżetowego.
Struktura rynków finansowych.
System bankowy, nadzór bankowy, czynności bankowe, kredyty i gwarancje bankowe, system
gwarantowania kredytów.
Integracja rynkowa – modele unii celnej i wspólnego rynku.
Integracja polityk gospodarczych.
Etapy integracji europejskiej – proces pogłębiania i poszerzania integracji.
Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego (sustainable development).
Jednolity rynek europejski.
Unia Gospodarcza i Walutowa.
Finanse Unii Europejskiej.
Polityka regionalna – podmioty polityki regionalnej, cele polityki regionalnej, zasady polityki
regionalnej, instrumenty polityki regionalnej i lokalnej.
Konkurencyjność regionów.
Rozwój regionalny – czynniki rozwoju regionalnego, cechy rozwoju regionalnego, koncepcje rozwoju
regionalnego, strategie rozwoju regionalnego, regionalny program operacyjny.
Polityka regionalna Unii Europejskiej.

