
ZARZĄDZENIE NR 13 z dnia 16.03.2021 r. 

DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA 

AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki 

 

w sprawie: zestawu zagadnień na egzamin dyplomowy dla studiów drugiego stopnia o profilu 
ogólnoakademickim na kierunku „Zarządzanie” – studia cywilne. 

 

 

Na podstawie § 49 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 Statutu Akademii Wojsk Lądowych imienia 

generała Tadeusza Kościuszki oraz § 12 ust. 6 Zasad redagowania i oceniania prac 

dyplomowych oraz trybu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wprowadzam zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla studiów drugiego stopnia  

o profilu ogólnoakademickim na kierunku „Zarządzanie” – studia cywilne, obowiązujący  

w roku akademickim 2020/2021. 

2. Zestaw zagadnień, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  
 

 
 

DZIEKAN 

Wydziału Zarządzania 

 

 

ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Do wiadomości:  

- Pracownicy Wydziału Zarządzania 
- Szef Oddziału Koordynacji Kształcenia i Szkolenia 
- Samorząd studencki  
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 13 z 16.03.2021 r. 

 

ZESTAW ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY 

Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE (studia cywilne) 

Poziom studiów: drugiego stopnia 

Grupa treści przedmiotów podstawowych i kierunkowych 

1. Zdefiniuj pojęcie zarządzania i krótko scharakteryzuj jego funkcje.  

2. Jakie elementy otoczenia dalszego wpływają na funkcjonowanie organizacji?  

3. Jakie elementy otoczenia bliższego determinują rozwój organizacji – omów model 5 sił 

Portera.  

4. Zdefiniuj strukturę organizacyjną i krótko omów jej wybrane wymiary – centralizację, 

specjalizację, hierarchię i formalizację. 

5. Omów hierarchię celów według szczebla organizacyjnego w organizacji. Czym różni się 

wizja od misji w organizacji?  

6. Co to jest system motywacyjny? W jaki sposób można motywować pracowników 

w organizacji? Omów grupę motywatorów materialnych i pozamaterialnych.  

7. Omów model organizacji 7S wg McKinseya. Jakie elementy tworzą twarde, miękkie, 

a jakie mieszane czynniki organizacji?  

8. Zdefiniuj i podaj przykłady efektu synergii w organizacji.  

9. Jakie są przyczyny dezintegracji grup w organizacjach? Wymień minimum 3.  

10. Na czym polega skuteczna komunikacja w organizacji?  

11. Omów model łańcucha wartości Portera. Jakie funkcje w organizacji pełni ten model?  

12. Jakie elementy w otoczeniu socjokulturowym, polityczno-prawnym 

i makroekonomicznym wpływają na funkcjonowanie organizacji? Podaj konkretne 

przykłady.  

13. Omów zasady formułowania celów w organizacji.  

14. Podaj przykład celu strategicznego, taktycznego i operacyjnego dla organizacji 

biznesowej.  

15. Jakie są determinanty procesów decyzyjnych? Wymień minimum 3 i krótko je opisz.  

16. Wymień i opisz więzi organizacyjne występujące w organizacjach.  

17. Zdefiniuj rozpiętość kierowania i wyjaśnij czym różni się od zasięgu kierowania.  

18. Jakie czynniki wpływają na zwiększenie rozpiętości kierowania w organizacji?  

19. Jakie czynniki wpływają na zmniejszenie rozpiętości kierowania w organizacji?  

20. Jakie czynniki decydują o poziomie centralizacji / decentralizacji organizacji?  

21. Zdefiniuj pojęcia: własność przemysłowa i prawa autorskie oraz  krótko omów  zasady 

postępowania w zakresie ich ochrony. 

22. Omów zmiany w zarządzaniu ukierunkowane na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw  

i ich społeczną odpowiedzialność.  

23. Omów czynniki kształtujące motywację do pracy pracowników z uwzględnieniem ich 

różnorodności  i ukierunkowanych na ich kreatywność i innowacyjność. 

24. Omów krótko metodyki  zarządzania projektami. 

25. Omów krótko cechy skutecznych systemów motywowania.  
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26. Omów znaczenie pracy zespołowej i czynniki jej sukcesów.  

27. Omów cechy przywódcy.  

28. Omów efektywne metody komunikowania się w organizacji.  

29. Jakie są uwarunkowania stylu kierowania demokratycznego, a jakie autokratycznego? 

Krótko scharakteryzuj wymienione style kierowania.   

30. Jakie funkcje w organizacji pełni kontrola? Jakie są cechy skutecznych systemów 

kontroli w organizacji?   

Grupa treści przedmiotów specjalistycznych 

 Specjalność: ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ 

1. Najważniejsze determinanty funkcjonowania współczesnych łańcuchów dostaw. 

2. Omówienie idei kodyfikacji materiałowej w logistyce. 

3. Scharakteryzowanie roli i zadań operatora logistycznego w łańcuchu dostaw. 

4. Omówienie przyczyn utrzymywania zapasów w przedsiębiorstwie produkcyjnym. 

5. Wymienienie i scharakteryzowanie metod składowania zapasów w magazynie. 

6. Wymienienie i scharakteryzowanie stref w magazynie. 

7. Scharakteryzowanie systemu automatycznej identyfikacji danych. 

8. Omówienie funkcji opakowań w procesach logistycznych. 

9. Główne problemy decyzji „transport własny lub obcy”. 

10. Wymienienie i omówienie systemów informatycznych wykorzystywanych w logistyce. 

11. Wyjaśnienie pojęcia optymalizacji w transporcie. Wymienienie czynników decyzyjnych. 

12. Istota i uwarunkowania systemu dostaw „Just in Time”. 

13. Scharakteryzowanie systemu automatycznej identyfikacji danych. 

14. Wymienienie kryteriów wyboru dostawcy materiałów w przedsiębiorstwie 

produkcyjnym. 

15. Wymienienie i scharakteryzowanie zalet i wad transportu kolejowego i samochodowego. 

16. Wymienienie i scharakteryzowanie zalet i wad transportu lotniczego i morskiego. 

17. Scharakteryzowanie założeń systemów CRM. 

18. Omówienie zalet i wady dystrybucji pośredniej i bezpośredniej. 

19. Scharakteryzowanie cech i omówienie zadań centrów logistycznych. 

20. Omówienie systemów planowania zapotrzebowania materiałowego MRP. 

 Specjalność: ZARZĄDZANIE KADRAMI 

1. Omówienie koncepcji ról w zespołach wg Merditha Belbina. 

2. Omówienie znaczenia doboru członków zespołów projektowych według ról i wskazanie 

jego korzyści. 

3. Scharakteryzowanie współczesnych trendów i zmian w zarządzaniu kapitałem ludzkim 

(HRM). 

4. Wskazanie, jakie zmiany w otoczeniu organizacji wywierają wpływ na zmiany  

w zarządzaniu zasobami ludzkimi.  

5. Zdefiniowanie, czym jest zarządzanie różnorodnością. Wskazanie korzyści dla firm 

wynikających z zastosowania tej koncepcji.  

6. Scharakteryzowanie sposobów przeprowadzenia rozmowy oceniającej „przełożony-

podwładny” oraz sposobu przygotowania się przełożonego do jej przeprowadzenia. 
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7. Omówienie metod selekcji w procesie doboru kadr oraz wskazanie zmian współcześnie 

dokonujących się w tym obszarze.   

8. Wyjaśnienie znaczenia ocen pracowniczych w procesach projektowania karier 

i wynagrodzeń. 

9. Omówienie sposobów motywowania pracowników.  

10. Przedstawienie zmian współcześnie dokonujących się w czynnikach motywacji 

pracowników i wskazanie tych, które są najważniejsze.  

11. Określenie znaczenia i sposobów zarządzania talentami w organizacji.  

12. Przedstawienie, jakich kompetencji brakuje współczesnym pracownikom i omówienie 

wpływu, jaki to ma na funkcjonowanie i rozwój organizacji. 

13. Omówienie, jak współczesne organizacje powinny poradzić sobie z brakiem 

pracowników i kompetencji. 

14. Omówienie wpływu wieku, płci i kompetencji pracownika na projektowanie jego kariery 

zawodowej. 

15. Omówienie roli i zadań służby personalnej w strategicznym zarządzaniu zasobami 

ludzkimi. 


