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1. Scharakteryzuj pojęcie zarządzania i jego funkcje.  

2. Omów pojęcie kierownik (menedżer). Scharakteryzuj typy  menedżerów wg szczebla i 

obszaru działania organizacji.  

3. Jak cykl życia organizacji wpływa na rolę i styl przywództwa ? 

3. Omów pojęcie organizacji i jej znaczenia.   

5. Wymień i omów funkcje organizacji. Omów podsystemy organizacji.  

6. Dlaczego zarządzanie potrzebne jest organizacjom ? 

7. Co to jest otoczenie organizacji i z jakich elementów się składa?   

8. Co stanowi treść funkcji planowania.  

9. Pojęcie i funkcje celów w organizacji.   

10. Scharakteryzuj pojęcia: cele, wizja i misja organizacji.  

11. Co stanowi treść funkcji organizowania.  

12. Wyjaśnij co kryje się pod pojęciem organizacja całkowita i jakie są zależności pomiędzy 

jej poszczególnymi elementami. 

13. Na czym polega specjalizacja pracy wady i zalety.  

14. Co stanowi treść funkcji przewodzenia.  

15. Opisz istotę podejmowania decyzji  

16. Czym jest i jakie znasz modele podejmowania decyzji   

17. Omów decyzje zaprogramowane i niezaprogramowane  

18. Omów model klasyczny i administracyjny podejmowania decyzji   

19. Scharakteryzuj znane Ci style kierowania.  

20. Pojęcie i znaczenie delegowania uprawnień decyzyjnych.   

21. Co jest istotą motywacji?  

22. Omów koncepcje motywacji.   

23. Co stanowi treść funkcji kontroli.  

24. Jak jest powiązane planowanie i kontrolowanie?  

25. Omów podstawowe etapy procesu kontroli.  

26. Czynniki powodujące konieczność kontroli.  

27. Strategiczne punkty kontroli, istota i obszary stosowania.  

28.Na czym polega formalizacja i kiedy osiąga swoje optimum? 

29.Wyjaśnij pojęcie triady organizacyjnej. 

30. Wymień i krótko scharakteryzuj typy klasycznych, zdecentralizowanych i elastycznych 

struktur organizacyjnych. 

31. Na czym polega optimum centralizacji zarządzania? 

32. Pojęcie zmiany i identyfikacja sił działających na rzecz zmian.   

33. Scharakteryzuj zmianę planową i dostosowawczą.   

34. Wskaż cechy organizacji mechanistycznej i organicznej.   

35. Jakie czynniki wpływają na konieczność wprowadzania zmian   

36. Pojęcie i funkcje struktury organizacyjnej. Co określa stopień formalizacji struktury?  

37. Struktury organizacyjne, omów pojęcie i wymień typy struktur.  

38. Scharakteryzuj struktury płaskie i wysmukłe.   

39. Jaki jest wpływ strategii instytucji na jego strukturę organizacyjną?   

40. Co określamy mianem strategii organizacji?  

41. Omów pojęcie wizji i misji organizacji.  



42. Omów pojęcie zarządzania strategicznego.  

43. Na czym polega koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi.  

44. Scharakteryzuj  typy grup w organizacjach.   

45. Pojęcie i składowe procesu komunikowania.  

46. Jakie problemy wpływają na proces komunikowania, jak można je ograniczać. Co to jest 

komunikacja werbalna i pozawerbalna.  

47. Rodzaje oraz wady i zalety poszczególnych form komunikowania się.  

48. Omów nowoczesne koncepcje zarządzania.   

49. Charakterystyka metod zarządzania 

50.Jak rozumiesz wartość zasobów ludzkich jako kapitału organizacji. 

51.Na czym polega istota pozyskiwania i selekcji pracowników? Wymień narzędzia 

wspomagające. 

52. Wymień metody i techniki oceniania pracowników. 

53. Krótko scharakteryzuj modele kariery wyróżnione wg znanych Ci kryteriów podziału. 

54. Wskaż prawa pracownicze jako normy etyczne   w obszarze zarządzania zasobami 

ludzkimi w organizacji. 

55. Formy własności majątku w organizacji. 

56. Macierz rozwoju otoczenia organizacji. 

57. Nurty i szkoły organizacji i zarządzania. 

58. systematyka organizacji i zarządzania. 

59. Podstawowe prawa organizacji. 

60. Zasady naukowego zarządzania. 

 


