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1.

Ograniczoność zasobów i problem wyboru ekonomicznego

2.

Istota mechanizmu rynkowego. Konkurencja

3.

Prawo popytu i podaży. Ogólne zasady oraz odstępstwa od reguły

4.

Elastyczność popytu i podaży - rodzaje, mierniki oraz determinanty

5.

Teoria równowagi konsumenta. Efekt zmiany ceny oraz dochodu

6.

Pojęcie funkcji produkcji. Funkcje jedno- i wieloczynnikowe

7.

Rachunek ekonomiczny przedsiębiorstwa. Koszty w ujęciu księgowym i ekonomicznym

8.

Optimum ekonomiczne i techniczne przedsiębiorstwa

9.

Korzyści i niekorzyści skali w produkcji

10.

Konkurencja doskonała. Równowaga przedsiębiorstwa w krótkim i długim okresie

11.

Konkurencja monopolistyczna. Równowaga przedsiębiorstwa w krótkim i długim okresie

12.

Monopolista na rynku. Społeczny koszt wykorzystywania siły monopolowej

13.

Wpływ barier wejścia i wyjścia na warunki konkurencji w gałęzi

14.

Wykorzystanie teorii gier do analizy zachowań oligopolistycznych. Dylemat więźnia

15.

Kartel jako forma porozumienia oligopolistycznego w świetle prawa ochrony konkurencji

16.

Czynniki produkcji - pojęcie, klasyfikacja, cechy specyficzne

17.

Oddziaływanie ryzyka i niepewności na rynki ubezpieczeń i decyzje gospodarstw
domowych

18.

Wydajność i produktywność czynników produkcji.

19.

Ilościowa teoria pieniądza

20.

Istota i funkcje pieniądza w gospodarce współczesnej

21.

Konstrukcja oraz zastosowanie modelu IS-LM

22.

Wartość pieniądza i mechanizm inflacji (inflacja, deflacja)

23.

Mechanizm i przyczyny cyklicznego rozwoju gospodarki

24.

Teoria kosztów komparatywnych i jej ewolucja.

25.

Postęp techniczny jako czynnik wzrostu gospodarczego (endogeniczny, egzogeniczny i
indukowany)

26.

Rozwój gospodarczy a wzrost gospodarczy

27.

Bank Centralny i jego funkcje w gospodarce współczesnej

28.

Kredyt i narzędzia kredytu

29.

Budżet państwa i jego funkcje gospodarcze

30.

Gospodarstwo domowe w roli dostawcy pracy. Wpływ płacy na podaż pracy

31.

Mierniki i czynniki wzrostu gospodarczego

32.

Kreacja pieniądza w systemie bankowym

33.

Bezrobocie i przyczyny tego zjawiska. Bezrobocie równowagi i naturalna stopa bezrobocia

34.

Konstrukcja oraz zastosowanie modelu AD-AS

35.

Inwestycje i oszczędności a stopa procentowa

36.

Produkt krajowy brutto - składniki i sposoby obliczania

37.

Bilans płatniczy i bilans handlowy

38.

Czynniki wyznaczające poziom kursu walutowego

39.

Pojęcie i mierniki dobrobytu społecznego.

40.

Inflacja – istota, mierniki, czynniki oraz sposoby przeciwdziałania

Specjalnościowe:
1.

Znaczenie i funkcje transportu w gospodarce

2.

Pojęcie gestii transportowej i Incoterms. Zaangażowanie i odpowiedzialność kupującego i
sprzedającego w Incoterms

3.

Koszty działalności magazynowej. Outsourcing w działalności magazynowej.

4.

Istota i elementy struktury systemu produkcji

5.

Czynniki wpływające na rozwój logistyki międzynarodowej

6.

Zasada 7W (z angielskiego 7R) w logistyce.

7.

Koncepcja łańcucha logistycznego – założenia i zastosowanie

8.

Założenia koncepcji Just-in-Time oraz jej zastosowanie

9.

Elementy procesu komunikacji

10. BATNA – istota i jej znaczenie w negocjacjach

