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PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY 
Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji 

Pytania z przedmiotów kierunkowych: 

	Pojęcie zarządzania, funkcje zarządzania 

Ekonomiczne zasady funkcjonowania organizacji 
	Znaczenie orientacji marketingowej i zarządzania relacjami z klientami.
	Style zarządzania, typy i role menedżerów 
Podstawowe czynniki kształtujące strukturę organizacyjną – rodzaje, charakterystyka 
Systemowa metodyka rozwiązywania problemów organizatorskich 
Metody oceny wariantów rozwiązania problemu organizatorskiego 
Zysk operacyjny. Definicje i sposób obliczania. 
	Kryteria wyboru formy prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa 
Ruch okrężny kapitału 
Wycena przedsiębiorstwa – cel 
Struktura krystaliczna metali 
Kryteria podziału i oznaczenia żeliwa oraz stali 
Korozja i ochrona przed korozją 
Tworzywa sztuczne; struktura polimerów, rodzaje polimerów i ich zastosowanie 
	Etapy wdrażania systemu komputerowego – na czym polega: Strategia, realizacja rozwiązania technicznego, opieka powdrożeniowa.
	Zintegrowane systemy produkcyjne – podaj przykłady. 

Poziomy planowania produkcji w przedsiębiorstwie.
Rola normalizacji europejskiej we współczesnym zarządzaniu przez jakość. 
	Cykl życia organizacji i jego główne etapy.
	Rodzaje modeli stosowanych w projektowaniu. 
	Cykl życia produktu i jego charakter we współczesnej gospodarce. 
	Schematy procesów technologicznych.
	Przedstaw na przykładach zasadnicze różnice pojęcia technika rzemieślnicza, technika inżynierska (inżynieria) i technika partacka.
	Normy a regulacje techniczne. Harmonizacja norm w krajach europejskich. 
Zdolność produkcyjna, istota, sposoby określania. Rodzaje zdolności produkcyjnej 
	Czynniki wpływające na rozwój produkcji: demograficzne, ekonomiczne, geograficzne, technologiczne, społeczno-kulturalne, konkurencja.
	Definicja systemu produkcyjnego i jego elementy składowe

Fazy ewolucji logistycznych systemów informatycznych (MRP, MRP II, ERP) 
Istota filozofii produkcji „Just in Time”. 
Proces produkcyjny a proces technologiczny 
	Przedsiębiorstwo i jego funkcje w gospodarce.
	Proces technologiczny i elementy składowe 
Proces jednostkowy i operacja jednostkowa – określenie i przykłady.
	Struktura produkcyjna i rodzaje jej specjalizacji 
Cykl produkcyjny – pojęcie i metody realizacji cyklu. 
	Standardy zarządzania ryzykiem.
Zasady zarządzania ryzykiem i korzyści z nich wynikające.
Czynniki szkodliwe i niebezpieczne na stanowisku pracy – rodzaje i charakterystyka.
	Różnica pomiędzy zleceniem produkcyjnym a zamówieniem.


Pytania z przedmiotów specjalnościowych: 

Specjalność: Logistyka 

	Charakterystyka głównych źródeł marnotrawstwa w systemie produkcyjnym.

Definicja, klasyfikacja i funkcje opakowań 
Organizacja i układy technologiczne magazynów 
Analiza portfolio rynku zaopatrzenia.
	Logistyczna obsługa klienta – definicja, elementy, pomiar.
	Normatywne strategie zakupowe 
Omów macierz Kraljica oraz zastosowanie tego narzędzia w wyborze strategii zakupowej. 
Gemba Kaizen oraz zasady 5S 
Definicja, cechy i przykłady usług logistycznych 
Centra logistyczne – przesłanki oraz koncepcje budowy 
Definicja i klasyfikacja systemów transportowych.
	Zastosowanie nowoczesnych koncepcji zarządzania w logistyce – wymienić dwa i krótko je scharakteryzować.
	Klasyfikacja ładunków będących przedmiotem transportu – charakterystyka i przykłady 
Wartość dodana w łańcuchu dostaw 
	Funkcje magazynów w łańcuchu dostaw.
Klasyfikacja ABC zapasów – istota i zastosowanie. 
	Istota i rola procesów logistycznych w funkcjonowaniu organizacji.
	Kategorie logistyki.
Podaj definicję systemu logistycznego.
Definicja zapasu produkcyjnego, jego rodzaje i rola w procesie wytwórczym.

Specjalność: Sterowanie systemami przemysłowymi 

	Przedstawić różnicę pomiędzy energochłonnością bezpośrednią i skumulowaną. 

Wyszczególnić i opisać sposoby odzyskiwania energii termicznej w przemysłowych instalacjach wentylacyjnych. 
	Kocioł parowy – rodzaje, budowa i zasada działania wybranego kotła parowego – kotłów parowych (model procesu realizowanego w kotle). 
	Zasada działania układów regulacji automatycznej z regulatorem dwupołożeniowym – przedstaw na przykładzie wybranego urządzenia AGD.
	Turbina parowa – rodzaje budowa i zasada działania wybranej turbiny parowej (model procesu realizowanego w turbinie)

Pompa – rodzaje, budowa i zasada działania wybranej pompy (model procesu realizowanego w pompie). 
	Sprężarka – rodzaje, budowa i zasada działania wybranej sprężarki (modelowanie procesu realizowanego w sprężarce).
	Klimatyzator – rodzaje, budowa i zasada działania wybranego klimatyzatora (model procesu realizowanego w klimatyzatorze)
	Wymień i opisz sposoby konwersji energii słonecznej. 
	Stabilność układów regulacji automatycznej – przedstaw istotę zagadnienia i omów kryteria stabilności Hurvitza lub Nyquista.
	Wodna elektrownia szczytowo-pompowa – budowa i zasada działania. Jaką funkcję w systemie elektroenergetycznym Polski spełniają wodne elektrownie szczytowo-pompowe? 
	Konfiguracja wielkoobszarowych systemów ciepłowniczych – schematy podstawowych konfiguracji oraz wady zalety tych konfiguracji.
	Co rozumiemy pod pojęciem komfort cieplny i w jaki sposób jest on określany? 
	Opisać mechanizm przenoszenia energii w formie ciepła przez zewnętrzną ścianę budynku i przez okno. 
Skąd w bilansie energetycznym budynku bierze się energia, którą w procedurach audytu energetycznego nazywa się „zyskami energii”? 
Istota i definicja układów mechatronicznych. Przykłady rozwiązań technicznych klasycznych i mechatronicznych. 
Struktura funkcjonalna układu mechatronicznego: elementy składowe - sensory, przetworniki. 
	Na czym polega innowacyjność? Co to jest innowacja? 
Porównanie krzywych opisujących rozwój parametrów technicznych wyrobu i życia produktu na rynku. 
Instytucjonalne formy przekazu technologii i innowacji np. centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowe i technologiczne. 



Specjalność : Inżynieria bezpieczeństwa pracy 

	Kształtowanie warunków pracy w układzie człowiek-maszyna 

Przestrzenne strefy pracy, rodzaje i ich charakterystyka 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi 
Zasady zaliczania zakładów do kategorii zwiększonego lub dużego ryzyka wystąpienia awarii 
Wymagania stawiane środkom ochrony indywidualnej i zbiorowej 
Rola i zadania służb bhp w zakładzie pracy 
Pojęcie produktu bezpiecznego w cyklu życia wyrobu 
Zasady projektowania nowego wyrobu z punktu widzenia bezpieczeństwa 
Zarządzanie kryzysowe – pojęcie i fazy 
Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa pracy 
Zasady postępowania na miejscu wypadku w ramach pomocy przedmedycznej 
Projektowanie stanowisk pracy z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych 
Dokumentacja powypadkowa i jej przechowywanie 
	Ryzyko zawodowe – zagrożenia i metody oceny 
	Pojęcie ergonomii jako interdyscyplinarnej nauki stosowanej.
Podział prac ze względu na stopień zagrożenia.
	Elementy składowe mikroklimatu stanowiska pracy i ich wpływ na pracownika.

Wyjaśnić pojęcie „instalacja w niebezpiecznym stanie awaryjnym”
Zdarzenia awaryjne – model zachowania się człowieka.
Kryteria akceptowalności ryzyka i ich dobór.


