
Bankowość i doradztwo finansowe - pytania na egzamin magisterski 

 

1. Proszę wyjaśnić mechanizm sekurytyzacji aktywów 

2. Proszę wyjaśnić różnicę między kapitałem zainwestowanym i kapitałem 

ekonomicznym 

3. Proszę wyjaśnić mechanizm kryzysu finansowego przedsiębiorstwa 

4. Jak i do czego wykorzystuje się stopy zwrotu skorygowane (adjustowane) o ryzyko? 

5. Miejsce Unii Bankowej w doskonaleniu sieci bezpieczeństwa finansowego w Unii 

Europejskiej 

6. Proszę wymienić i omówić kryteria dywersyfikacji portfela inwestycyjnego  

7. Proszę porównać miary ryzyka akcji  

8. Proszę wyjaśnić różnice między formułą obliczania stopy zwrotu Sharpe’a a formułą 

stopy zwrotu według modelu wyceny aktywów kapitałowych CAPM 

9. Cele i narzędzia polityki pieniężnej NBP 

10. Niekonwencjonalne działania wykorzystywane w polityce pieniężnej Europejskiego 

Banku Centralnego 

11. Podobieństwa i różnice celów polityki pieniężnej w: Europejskim Banku Centralnym, 

Banku Anglii i Systemie Rezerwy Federalnej 

12. Proszę wymienić i wyjaśnić ryzyka związane z nabywaniem obligacji 

13. Na czym polega zarządzanie ryzykiem płynności w banku komercyjnym? 

14. System gwarantowania depozytów bankowych na jednolitym rynku finansowym UE 

15. Proszę wyjaśnić istotę kosztu kapitału własnego 

16. Proszę wymienić i scharakteryzować czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa 

17. Proszę wyjaśnić na czym polega dochodowy model wyceny (DCF) przedsiębiorstwa 

18. Proszę wyjaśnić na czym polega pomiar adekwatności kapitałowej w bankach i w 

jakim celu jest przeprowadzany. 

19. Proszę wyjaśnić jakie konsekwencje dla banków i ich klientów ma proces integracji 

rynków finansowych w UE 

20. Proszę wyjaśnić istotę i możliwości wykorzystania pochodnych instrumentów 

finansowych w ograniczaniu ryzyka w działalności banku 

21. Proszę wyjaśnić specyfikę procesu sprzedaży produktów finansowych przez 

mobilnych agentów 

22. Proszę omówić organizację ponadnarodowego nadzoru bankowego w Unii 

Europejskiej. 

23. Jakie jest znaczenie współczynnika wypłacalności dla działalności banków? 

24. W jaki sposób jest finansowana i zorganizowana wypłata depozytów klientom 

banków, które upadły? 

25. Jakie znaczenie dla oceny banku ma jakość aktywów? 

26. Jak należy zarządzać ryzykiem stopy procentowej? 

27. Na czym polega ryzyko compliance i jakie są możliwości zarządzania tym ryzykiem? 

28. Proszę omówić politykę fiskalną w strefie euro w warunkach kryzysu finansowego 

29. Na czym polega uporządkowana likwidacja banków (resolution), kiedy i dlaczego się 

ja stosuje? 

30. Czy i kiedy Polska powinna przystąpić do strefy euro? 




