
ZARZĄDZENIE NR 33 z dnia 27.03.2020 r. 

DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA 

AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki 

 

w sprawie: zestawu zagadnień na egzamin dyplomowy dla studiów pierwszego stopnia o 

profilu praktycznym na kierunku „Zarządzanie” – studia cywilne. 

 

 

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

generała Tadeusza Kościuszki, mając na uwadze § 57 ust. 2 Regulaminu studiów Akademii 

Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki oraz § 15 ust. 5 Zasad redagowania  

i oceniania prac dyplomowych oraz trybu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

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

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

w roku akademickim 2019/2020. 

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 33 z 27.03.2020 r. 

 

ZESTAW ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY 

Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE (studia cywilne) 

Poziom studiów: pierwszego stopnia 

Grupa treści przedmiotów podstawowych i kierunkowych 

1. Zdefiniuj pojęcie zarządzania i określ jego miejsce w dziedzinie nauk.  

2. Wymień typowe rodzaje struktur organizacyjnych instytucji: kulturowych, politycznych, 

prawnych, ekonomicznych. 

3. Wymień rodzaje więzi społecznych i określ ich znaczenie w organizacjach i instytucjach 

kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych i bezpieczeństwa państwa.  

4. Człowiek w organizacji i jego oczekiwania względem pracy i pracodawcy. 

5. Wymień metody statystyczne i informatyczne gromadzenia i analizy danych 

umożliwiające interpretację wybranych zjawisk ekonomicznych  i społecznych. 

6. Omów aktualne trendy i zmiany w zarządzaniu  wobec dokonujących się zmian w 

otoczeniu  organizacji. 

7. Wymień zasady ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i praw autorskich.  

8. Wskaż uwarunkowania i zasady przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności w 

tym prowadzenia własnej aktywności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem 

organizacji mundurowych.  

9. Wskaż instrumenty ekonomiczne do podejmowania racjonalnych decyzji i ich oceny. 

10. Zdefiniuj pojęcie struktury organizacyjnej, krótko omów jej rodzaje.  

11. Omów zasady tworzenia kapitału ludzkiego organizacjach, a także jego utrzymania  

i rozwoju.  

12. Omów znaczenie transformacji cyfrowej i wykorzystywanie sztucznej inteligencji dla 

sukcesów organizacji.  

13. Wymień główne przyczyny, źródła i konsekwencje konfliktów zbrojnych. 

14. Zdefiniuj pojęcie zarządzania logistyką i wymień podstawowe systemy logistyczne w 

obszarach funkcjonowania organizacji oraz służb mundurowych. 

15. Wymień  wyposażenie służb mundurowych, w tym w zakresie broni osobistej i określ 

zasady pozwalające na jej wykorzystanie.  

16. Wskaż wybrane unormowania prawne związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi  

w organizacjach cywilnych i wojskowych. 

17. Omów wpływ kulturowych, politycznych, technologicznych i środowiskowych zmian  

w otoczeniu, mających wpływ na współczesne organizacje.  

18. Wskaż narzędzia statystyczne i informatyczne, właściwe dla nauk o zarządzaniu,  

pozwalające analizować, oceniać i selekcjonować dane. 

19. Wymień funkcje zarządzania we współczesnych organizacjach, w tym mundurowych. 

20. Omów znaczenie etyki w zarządzaniu organizacjami, w szczególności w celu 

rozwiązywania problemów.  

21. Omów uwarunkowania dotyczące przedsiębiorczości jednostek ludzkich i zespołów.  

22. Wskaż czynniki pozwalające na racjonalizację procesów i systemów logistycznych. 
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23. Opisz znaczenie pozyskiwania i analizy danych (Big data) w zarządzaniu organizacjami. 

24. Krótko omów metody, techniki i narzędzia zarządzania. 

25. Wskaż kluczowe kompetencje pracowników w świetle współczesnych wymagań 

stawianych organizacjom.  

26. Omów czynniki kształtujące motywację współczesnych pracowników.  

27. Wskaż sposoby rozwoju pracowników w organizacji, z uwzględnieniem ich 

różnorodności.  

28. Omów role pełnione w grupie i opisz dobór członków zespołu projektowego.  

29. Określ czynniki wpływające na przestępczość w określonym miejscu  i czasie.  

30. Omów zmiany w zarządzaniu ukierunkowane na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw  

i ich społeczną odpowiedzialność. 

Grupa treści przedmiotów specjalistycznych 

 Specjalność: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI LOGISTYCZNYMI 

1. Istota logistyki jako koncepcji zarządzania. 

2. Zidentyfikowanie i porównanie pojęć: łańcuch logistyczny, łańcuch dostaw, sieć 

logistyczna, sieć dostaw. 

3. Dokonanie charakterystyki wybranego systemu (podsystemu) logistycznego 

przedsiębiorstwa. 

4. Omówienie komponentów procesów logistycznych. 

5. Scharakteryzowanie uczestników systemów logistycznych i ich ról. 

6. Przedstawienie istoty, celu i zadań logistyki produkcji. 

7. Przedstawienie strategii logistycznych w sferze produkcji. 

8. Scharakteryzowanie istoty i funkcji logistyki dystrybucji. Omówienie związku logistyki  

z marketingiem. 

9. Wyjaśnienie roli WMS, EDI, MRP i ERP we współczesnej logistyce. 

10. Przedstawienie ról i funkcji magazynu. Zidentyfikowanie kryteriów decyzji: magazyn 

własny lub obcy? 

11. Scharakteryzowanie istoty i funkcji zapasów w łańcuchu dostaw, ich podziału 

funkcjonalnego oraz przyczyn gromadzenia zapasów. 

12. Scharakteryzowanie strategii zarządzania zapasami w łańcuchu dostaw. 

13. Przedstawienie modelu ekonomicznej wielkości zamówienia, jego parametrów  

i wariantów. 

14. Przedstawienie znaczenia i roli transportu w procesach logistycznych. 

15. Przedstawienie determinantów wyboru gałęzi transportu w międzynarodowych systemach 

logistycznych. 

16. Przedstawienie czynników lokalizacyjnych z punktu widzenia logistyki. 

 Specjalność: ZARZĄDZANIE SŁUŻBAMI MUNDUROWYMI 

1. Omówienie zasad obiegu dokumentów służbowych określonych w „Instrukcji o zasadach 

pracy biurowej w resorcie Obrony Narodowej”. 

2. Wskazanie rodzajów statystyk które analizują i oceniają czynniki wpływające na 

przestępczość w Polsce. 

3. Określenie wpływu patologii społecznych na przestępczość w Polsce. 
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4. Omówienie działań podejmowanych przez organy administracji publicznej w celu 

zapobiegania przestępczości. 

5. Przedstawienie możliwości prawnych w wykrywaniu przestępstw z wykorzystaniem 

czynności operacyjno-rozpoznawczych. 

6. Wskazanie różnic pomiędzy przestępczością pospolitą a zorganizowaną. 

7. Zidentyfikowanie i przeprowadzenie analizy zjawiska  terroryzmu w Polsce. 

8. Rozwinięcie skrótu SERE oraz zdefiniowanie wybranego. 

9. Definicja personelu izolowanego. 

10. Dokumenty normatywne dotyczące SERE. 

11. Model szkolenia SERE. 

12. Zasady współdziałania z elementami systemu odzyskiwania personelu. 

13. Przedstawienie, jak według wytycznych Polskiej Rady Resuscytacji z 2015 r. wygląda 

RKO wobec osoby dorosłej, dziecka, niemowlaka. 

14. Wyjaśnienie skrótów RKO, NZK, AED, PP. 

15. Szczególne sytuacje, w jakich zmienia się algorytm RKO. Wymienienie oraz podanie 

kolejności. 

16. Charakterystyczne objawy zawału mięśnia sercowego oraz sposób postępowania  

w zakresie pierwszej pomocy.  

17. Wyjaśnienie, czym jest zadławienie oraz opisani sposobu postępowania. 

 


