
Wykaz zagadnień na obronę pracy magisterskiej 

Kierunek: Finanse i rachunkowość II stopnia 

 

1. Istota i przykłady innowacji finansowych 

2. Istota i znaczenie teorii portfelowej w procesie budowy portfela inwestycyjnego 

3. Aktywne i pasywne zarządzania portfelem inwestycyjnym 

4. Aktualizacja wartości aktywów  

5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów  

6. Kontynentalny a anglosaski system rachunkowości  

7. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) według MSSF i ustawy o rachunkowości  

8. Metody amortyzacji bilansowej i podatkowej  

9. Wynik podatkowy a bilansowy  

10. Metody konsolidacji sprawozdań finansowych  

11. Zasady opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej – rozliczenia podatkowe 

12. Formy ewidencji księgowej działalności gospodarczej 

13. Aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy  

14. Funkcjonowanie konta Rozrachunki z tytułu podatku VAT 

15. Księgi rachunkowe i zasady ich prowadzenia na podstawie ustawy o rachunkowości 

16. Charakterystyka metod inwentaryzacji 

17. Podatek – istota, elementy konstrukcji, charakterystyka wybranego podatku 

18. Cechy jakościowe i użytkownicy sprawozdawczości finansowej 

19. Źródła finansowania przedsiębiorstw – podstawowe rodzaje i kryteria ich wyboru 

20. Sprawozdanie finansowe – istota, rodzaje, elementy i przydatność w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem 

21. Polityka rachunkowości i jej wpływ na wynik i sytuację finansową jednostki 

22. Pojęcie ryzyka badania sprawozdania finansowego i jego składowych 

23. Jakość działania biegłego rewidenta w świetle międzynarodowych standardów rewizji 

finansowej 

24. Istota zawodu księgowego jako zawodu zaufania publicznego i główne umiejętności 

25. Pojęcie jednostek powiązanych i stron powiązanych oraz cel ich użycia w sprawozdaniu 

finansowym 

26. Zasady ujmowania informacji finansowej w bilansie i pozabilansowo 

27. Na czym polega założenie kontynuacji działalności i zasady rachunkowości jakie stosuje się 

przy braku tego założenia 

28. Usługi audytorskie i sposoby ich świadczenia przez podmioty uprawnione do badania 

sprawozdań finansowych 



29. Jednostki objęte obowiązkiem badania sprawozdania finansowego i jego cel 

30. Przyczyny oraz skutki nieprawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego 

31. Zastosowanie MSSF w rachunkowości jednostki w Polsce 

32. Zasady etyki dedykowane księgowym 

33. Rentowność przedsiębiorstwa – istota i sposób pomiaru 

34. Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa – istota i sposób pomiaru 

35. Ocena zadłużenia przedsiębiorstwa – istota i sposób pomiaru  

36. Pojęcie i funkcje rachunku kosztów 

37. Zasady pomiaru kosztów działalności przedsiębiorstwa. 

38. Zachowania związane z pieniędzmi klasyfikowane jako patologiczne 

39. Podstawowe założenia finansów behawioralnych 

40. Etyczny kontekst społecznej odpowiedzialności biznesu 

41. Pojęcie rynku pracy, kategorie ludności na rynku pracy oraz trzy podstawowe mierniki 

sytuacji na rynku pracy 

42. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej  

43. Programy Operacyjne realizowane na obszarze Polski w latach 2021-2027 

44. Istota testowania hipotez statystycznych  

45. Metody i modele wykorzystywane do prognozowania 

46. Podstawowe teorie struktury kapitału 


