
 

Wdział Nauk Ekonomicznych 

Studia doktoranckie 

Zagadnienia na egzamin kwalifikacyjny z zakresu ekonomii 

 

1. Główne nurty teoretyczne ekonomii. 

2. Historyczne uwarunkowania powstania i rozwoju klasycznej myśli ekonomicznej 

3. Czynniki bogactwa narodów w różnych nurtach ekonomii. 

4. Cechy liberalizmu gospodarczego. 

5. Spory wokół ekonomii monetarystycznej.  

6. Ewolucja roli państwa w różnych nutach ekonomii. 

7. Ekonomia a racjonalne wybory i modele ekonomiczne.  

8. Racjonalne wybory ekonomiczne w gospodarce otwartej. 

9. Stosunek podstawowych kierunków teorii ekonomii do polityki  gospodarczej.  

10.  Istota i założenia teorii równowagi konsumenta.  

11. Czynniki determinujące konsumpcję 

12. Teoria parytetu siły nabywczej.  

13.  Teoria racjonalnego zatrudnienia   w przedsiębiorstwie a  prawo malejącej krańcowej 

produkcyjności pracy  

14. Znaczenie oczekiwań racjonalnych we współczesnej ekonomii. 

15.  Istota i podstawowe cechy modelu doskonałej konkurencji.  

16.  Koszty księgowe a koszty   ekonomiczne w budowie neoklasycznej teorii 

przedsiębiorstwa.  

17. Zysk normalny a zysk nadzwyczajny  

18. Handel zagraniczny a cykl koniunkturalny. 

19. Efektywność polityki fiskalnej i monetarnej w przeciwdziałaniu wahaniom koniunktury. 

20. Zasady ustalania cen w warunkach pełnego monopolu.  

21. Zysk nadzwyczajnego i zysk normalny w konkurencji monopolistycznej.  

22. Złamana krzywa popytu w warunkach konkurencji oligopolistycznej – wnioski 

wynikające z modelu 

23. Teoria gier a strategia konkurencji.  

24. Rachunek i determinanty dochodu narodowego.  

25. Składniki i determinanty popytu globalnego w gospodarce otwartej.  

26. Pieniądz i współczesny system bankowy.  

27. Światowe rynki walutowe oraz ich wpływ na sytuację ekonomiczną. 

28. Makroekonomia keynesowska w zakresie konieczności interwencjonizmu 

państwowego.  

29. Różnice między neoklasyczną i keynesowską teorią bezrobocia.  

30. Przyczyny występowania deficytu budżetu państwa i sposoby jego finansowania 

w gospodarce otwartej.  

31. Pozytywne i negatywne aspekty inwestycji zagranicznych. 

32. Zasadnicze współczesne kwestie społeczne w Europie i na świecie. 

33. Teorie ekonomiczne opisujące migracje  
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34. Modele polityki społecznej. 

35. Wnioski wynikające z krzywej Laffera 

36. Czynniki wyznaczają granicę dopuszczalnego zadłużenia kraju 

37. Instrumenty oddziaływania banku centralnego na gospodarkę narodową.  

38. Przyczyny występowania cyklu koniunkturalnego w gospodarce rynkowej.  

39. Istota polityki interwencjonizmu państwa w mechanizmie rynkowym.  

40. Interpretacja modelu AS-AD w kategoriach ekonomii keynesowskiej i ekonomii 

neoklasycznej.  

41. Bilans płatniczy, rynek walutowy i równowaga globalna.  

42. Skuteczność polityki fiskalnej i monetarnej w stymulowaniu wzrostu gospodarczego. 

43. Model wzrostu gospodarczego R. Harroda i Cobba-Douglasa.  

44.  Fazy międzynarodowej integracji gospodarczej.  

45. Statyczne i dynamiczne efekty unii celnej i wspólnego rynku.  

46. Efekty dobrobytu na poziomie mikro- i makroekonomicznym.  

47.  Ekonomiczne  aspekty globalizacji.  

48. Zasady konstrukcji krzywej produktu całkowitego i jej związki z krzywą przeciętnej 

i krańcowej produkcyjności pracy.  

49. Państwo opiekuńcze w procesie społecznego  gospodarowania.  

50. Międzynarodowy podział pracy a alokacja czynników wytwórczych. 
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