ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - SEM. II
Podatki.
 Pojęcie, funkcje i rodzaje podatków
 Klasyczne zasady podatkowe
 Klasyfikacja podatków w Polsce
 Podatki pośrednie i bezpośrednie
Ubezpieczenia.
 Rodzaje ubezpieczeń
 Ochrona ubezpieczeniowa
 Suma ubezpieczenia
 Roszczenia z umowy ubezpieczenia
 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
 Ubezpieczenia zdrowotne
 Ubezpieczenia społeczne
 Polski system emerytalny
 Otwarte Fundusze Emerytalne
Cele i rodzaje działalności gospodarczej. Klasyfikacja przedsiębiorstw.
 Ekonomiczne cele gospodarowania
 Społeczne cele gospodarowania
 Czynniki produkcji
 Rodzaje działalności gospodarczej
 Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
 Przedsiębiorca
 Formy własności przedsiębiorstw
 Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw
 Podział spółek i ich rodzaje
Zakładanie firmy. Biznesplan.
 Otoczenie przedsiębiorstwa
 Zakładanie własnej działalności gospodarczej
 Sukces i niepowodzenie przedsiębiorstwa
 Pojęcie biznesplanu
 Zasady sporządzania biznesplanu
 Elementy biznesplanu i ich analiza
 Analiza strategiczna SWOT

Zarządzanie przedsiębiorstwem. Księgowość przedsiębiorstwa.
 Przebieg procesu zarządzania
 Zasady organizacji pracy w firmie
 Cechy dobrego kierownika (lidera) zespołu
 Motywowanie
 Zasady pracy zespołowej
 Kontrola firmy
 Aktywa, pasywa i bilans przedsiębiorstw
 Wynik finansowy działalności
 Rachunek zysków i strat
 Wskaźniki analizy finansowej
 Próg rentowności
 Likwidacja działalności gospodarczej
 Rachunkowość firmy
 Kreatywna księgowość

Marketing.
 Pojęcie marketingu
 Marketing mix
 Narzędzia promocji
 Reklama i jej oddziaływanie na konsumenta
 Etyka w biznesie (mobbing, korupcja)
Rynek pracy. Poszukiwanie pracy. Rozmowa kwalifikacyjna.
 Praca jako wartość
 Rynek pracy
 Zasoby siły roboczej
 Aktywne poszukiwanie pracy
 Oczekiwania pracodawców wobec przyszłych pracowników
 Kompetencje twarde i miękkie
 Własne predyspozycje zawodowe
 Sposoby poszukiwania pracy
 Dokumenty aplikacyjne
 Rozmowa kwalifikacyjna
 Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 Zasady prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 Najczęstsze pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 Błędy podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Zatrudnienie.
 Podstawy prawne zatrudnienia
 Formy zatrudnienia
 Umowy o pracę
 Umowa-zlecenie i umowa o dzieło
 Prawa i obowiązki pracownika
 Prawa i obowiązki pracodawcy
 Płaca i jej funkcje
 Rodzaje systemów płac
 Ochrona prawna pracowników
Bezrobocie. Sytuacja na rynku pracy w UE.
 Pojęcie i pomiar bezrobocia
 Rodzaje bezrobocia
 Przyczyny i skutki bezrobocia
 Metody walki z bezrobociem
 Bezrobocie w Polsce
 Swoboda przepływu osób w krajach UE
 Zróżnicowanie warunków pracy i życia w UE
 Migracje zarobkowe
Handel zagraniczny. Współpraca gospodarcza Polski z zagranicą. Procesy globalizacji.
 Handel zagraniczny (eksport, import, barter, embargo, reeksport)
 Bilans handlowy
 Partnerzy handlowi Polski
 Kurs walut a handel zagraniczny
 Globalizacja i jej płaszczyzny
 Globalne korporacje
 Pozytywne i negatywne skutki globalizacji.

