
Wydział Inżynierii Produkcji i  Logistyki 

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego magisterskiego 

dla studentów II  stopnia 

na kierunku ZARZĄDZANIE I  INŻYNIERIA PRODUKCJI 

obowiązują od roku akademickiego 2016/2017 

 

1. Pytania z przedmiotów kierunkowych – wspólne dla wszystkich specjalności 

 

1. Czym jest innowacja i jakie jest jej znaczenie mikro i makroekonoomiczne? 

2. Jakie są czynniki kreatywności? Jak tworzyć kulturę innowacyjną w organizacji? 

3. Jakie są możliwości finansowania projektów innowacyjnych w różnych fazach 

zaawansowania? 

4. Istota zarządzania projektem (zleceniem) produkcyjnym.  

5. Istota przedsiębiorstwa wirtualnego. 

6. Przedstaw koncepcję Lean Production. 

7. Strategie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach. 

8. Podstawowe modele zarządzania wiedzą. 

9. Struktura zasobów wiedzy produkcyjnej. 

10. Fazy i etapy zarządzania projektami. 

11. Współczesne metodyki zarządzania projektami. 

12. Techniki sieciowe w planowaniu projektów. 

13. Pojęcie prognozowania, właściwości i funkcje prognozy. 

14. Etapy procesu prognozowania. 

15. Szereg czasowy i jego składowe. 

16. Definicja zarządzania strategicznego i jego 20 zasad. 

17. Typologia strategii marketingowych – przykłady. 

18. Metody analizy strategicznej firmy – krótka charakterystyka. 

19. Modele graficzne procesów decyzyjnych. 

20. Modele logiczne procesów decyzyjnych. 

21. Znaczenie systemów wspomagania decyzji w funkcjonowaniu organizacji. 

22. Zadania systemów opartych na metodach MRP, MRP II, ERP, ERP II. 

23. Cykl życia zintegrowanych systemów zarządzania. 

24. Porównaj systemy informacyjne a systemy informatyczne. 

 

 

2. Pytania z przedmiotów specjalnościowych dla poszczególnych specjalności  

2a. Zarządzanie innowacjami 

1. Na czym polegają metody synektyczne stosowane w twórczym rozwiązywaniu 

problemów? 

2. Fazy procesu twórczego rozwiązywania wg E.Nęcka. 

3. Metody twórczego rozwiązywania problemów w fazie poszukiwania rozwiązań. 

4. Zdefiniuj pojęcia optymalizacja, ocena, wybór, decyzja. Wskaż relacje zachodzące 

między nimi. 

5. Przedstaw algorytm podejmowania decyzji w klasycznej metodzie oceny i opisz jej 

późniejsze modyfikacje. 

6. Opisz metodę wielokryterialnej oceny bazującą na wykorzystaniu logiki rozmytej 

(z uwzględnieniem wszystkich dostępnych danych informacyjnych). 

7. Charakterystyka podstawowych strategii innowacyjnych. 

8. Podstawowe metody pomiaru innowacyjności w organizacji. 

9. Wybrane wskaźniki oceny poziomu innowacyjności organizacji. 



10. Właściwości systemów doradczych w aspekcie zastosowania w procesach 

innowacyjnych. 

11. Zasady konstruowania systemów doradczych. 

12. Metody opracowania reprezentacji wiedzy dla potrzeb budowy systemów doradczych. 

13. Typy wnioskowania – różnice w działaniu systemów doradczych. 

14. Przykłady kształtowania innowacyjności w budowie maszyn. 

15. Standardy zarządzania projektami innowacyjnymi. 

16. Etapy procesu innowacyjnego. 

17. Efektywność projektu innowacyjnego. 

18. Czynniki mikro i makro otoczenia wpływające na innowacje w firmie. 

19. Style innowacyjności. 

20. Rodzaje ryzyka innowacyjnego i czynniki jego ograniczenia. 

21. Metody pomiaru kapitału intelektualnego. 

22. Kapitał intelektualny w nowoczesnych formach organizacyjnych. 

23. Pojęcie reengineeringu i outsourcingu; rezultaty wprowadzenia w przedsiębiorstwie. 

24. Jakie są powody wdrażania Balanced Scorecard w krajowych przedsiębiorstwach? 

25. Przedstaw innowacyjne zastosowania metod QFD i FMEA. 

26. Omów zależności między zasadami zarządzania jakością a zarządzaniem innowacjami. 

 

2b. Zarządzanie logistyką 

1. Programowanie dynamiczne. 

2. Programowanie wielokryterialne i kryterium kompromisu. 

3. Zagadnienia decyzyjne przy informacji niepewnej i/lub niepełnej. 

4. Warunki nieliniowe i nierównościowe w programowaniu. 

5. Efektywność systemów logistycznych i jej pomiar.  

6. Klasyfikacja systemów logistycznych.  

7. Komputerowe wspomaganie systemów logistycznych. 

8. Istota procesów logistycznych. 

9. Wybrane mierniki efektywności procesów logistycznych. 

10. Zaprezentować możliwości wykorzystania programu ANYLOGIC lub ADONIS do 

analizy procesów logistycznych.  

11. Kryteria klasyfikacyjne i podział kosztów logistyki. 

12. Koszty zapasów w przedsiębiorstwie. 

13. Analiza wskaźnikowa kosztów działań logistycznych. 

14. Podobieństwa oraz różnice marketingu i marketingu usług logistycznych. 

15. Usługi logistyczne i ich klasyfikacja. 

16. Logistyczne uwarunkowania marketingu ze szczególnym uwzględnieniem usług. 

17. Zasada i cel funkcjonowania superorganizacji. 

18. Formy internacjonalizacji przedsiębiorstw. 

19. Podstawowe elementy logistycznego systemu informacji. 

20. Składniki międzynarodowej infrastruktury logistycznej. 

21. Rola systemów zapór sieciowych. 

22. Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych. 

23. Metody grupowania danych. 

24. Metody klasyfikacji danych. 

25. Metody wstępnego przygotowania danych – metody statystyczne, drzewa decyzyjne. 

26. Pojęcie sieci logistycznych, architektura sieci. 



 

2c. Techniki informatyczne w zarządzaniu produkcją i usługami 

1. Omów strukturę Zintegrowanych Systemów Zarządzania. 

2. Zastosowanie metod sieciowych w planowaniu usług. 

3. Zadania Maintenance Management System. 

4. Proces wdrażania Zintegrowanych Systemów Zarządzania. 

5. Czynniki kształtujące popyt na usługi. 

6. Klasyfikacja usług. 

7. Metody badania jakości usług. 

8. Systemy wspomagania decyzji biznesowych w przedsiębiorstwach usługowych z 

wykorzystaniem systemów BI. 

9. Interfejsy pomiarowe stosowane w aparaturze pomiarowej. 

10. Pomiary współrzędnościowe. 

11. Kalibracja a legalizacja. 

12. Systemy zarządzania bazami danych (SZBD): pojęcie, architektura, przykłady.  

13. Podstawowe modele danych. Pojęcie encji i powiązania między encjami, diagramy 

ERD. 

14. Relacyjny model danych. Podstawowe instrukcje języka SQL. 

15. Normalizacja baz danych. 

16. Strukturalne elementy języka programowania. 

17. Pojęcie zmiennej, zasady używania zmiennych statycznych oraz dynamicznych, 

pojęcie typu tablicowego oraz rekordowego. 

18. Zasady programowania obiektowego.  

19. Metody dostępu do baz danych. 

20. Zasady budowania modelu procesowego. 

21. Na czym polega mapowanie procesów? 

22. Kryteria optymalizacji procesów. 

23. Na czym polega budowanie modelu "fuzzy logic"? 

24. Istota modelowania i symulacji procesów produkcyjnych za pomocą systemów 

komputerowych. Klasyfikacja systemów wspomagających modelowanie. 

25. Omów funkcje oraz strukturę systemu MES (Manufacturing Execution System). 

26. Omów integrację systemów CAx ze Zintegrowanymi Systemami Zarządzania. 

 

 

2d. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy 

1. Ergonomia jako nauka interdyscyplinarna; geneza jej powstania, podstawowe 

definicje, ergonomia koncepcyjna i korekcyjna. 

2. Przedstaw przykłady i charakterystykę pracy statycznej i dynamicznej oraz wyjaśnij 

co to jest „dług tlenowy”. 

3. Czynniki wpływające na zachowanie homeostazy organizmu człowieka.  

4. Podstawowy podział czynników szkodliwych występujących na stanowisku pracy. 

5. Jakie zmiany w organizmie wywołuje praca, podaj przykłady skutków 

fizjologicznych. 

6. Skutki zdrowotne oddziaływania na organizm pracownika czynników szkodliwych dla 

zdrowia. 

7. Zasady podnoszenia ciężarów a obciążenie kręgosłupa. 

8. Metody i techniki pomiaru wysiłku ludzkiego związanego z pracą. 

9. Wydatek energetyczny organizmu w czasie wykonywania pracy w kontekście CPM 

10. Kształtowanie optymalnych warunków pracy, elementy które należy uwzględnić 

optymalizując warunki pracy, efekty, zyski. 



11. Przykłady zagrożeń czynnikami mechanicznymi i przykłady zabezpieczeń (rysunki + 

opisy). 

12. Podstawowe środki zapobiegania zagrożeniom powodowanym przez czynniki 

mechaniczne. 

13. Podstawowe pojęcia i wielkości opisujące hałas (wzory, definicje) 

14. Źródła hałasu na stanowisku pracy i metody obniżania poziomu hałasu. 

15. Podstawowe pojęcia techniki świetlnej (definicje wzory, opisy) 

16. Czynniki decydujące o jakości widzenia. 

17. Rodzaje zagrożeń towarzyszące występowaniu elektryczności. 

18. Narażenia na czynniki biologiczne, opisać grupy zawodowe narażone na te czynniki. 

19. Wymień i omów normy dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną 

pracy na świecie. 

20. Omów hierarchię poziomów systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, 

który z poziomów  najczęściej występuje w Polsce. 

21. Na czym polegają działania korygujące w przedsiębiorstwie z zakresu zarządzania 

bezpieczeństwem i higieną pracy. 

22. Omów podstawowe elementy systemu zarządzania  bezpieczeństwem i higieną pracy, 

wpływające na kształtowanie kultury bezpieczeństwa. 

23. Omów pojęcie kultury organizacyjnej i kultury bezpieczeństwa. 

24. Wymień metody analizy przyczyn wypadków przy pracy. 

25. Co to są czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne. 

26. Jakie sprawy i w jaki sposób porządkuje dyrektywa EU ATEX. 

27. Co wchodzi w skład dostosowania maszyn do minimalnych wymagań. 

 

2e. Logistyka w energetyce 

 

1. Co to są odnawialne i nieodnawialne źródła energii? 

2. Wyjaśnić pojęcia: potencjał teoretyczny, techniczny oraz ekonomiczny na przykładzie 

zasobów energii odnawialnej. 

3. Omówić zagadnienie konwersji energii wiatru na energię mechaniczną. 

4. Zasada działania i rola w KSE elektrowni pompowo-szczytowej. 

5. Przedstaw istotę audytu energetycznego i ekologicznego. 

6. Przedstaw metody oceny efektywności ekonomicznej inwestycji. 

7. Co to jest system zarządzania środowiskiem i jakie są elementy systemu jego 

organizacji ? 

8. Przedstaw i scharakteryzuj łańcuch dystrybucji energii cieplnej w systemach 

9. komunalnych. 

10. Omów znaczenie i udział odnawialnych źródeł energii w energetyce komunalnej 

11. Wykaż przewagę układów kogeneracyjnych i trigeneracyjnych w stosunku do 

układów rozdzielnego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu. 

12. Zdefiniuj konsumenta, prosumenta oraz omów ich pozycję na rynku energii w świetle 

obowiązującego prawa. 

13. Porównaj sprawności energetyczne obecnie stosowanych systemów energetycznych. 

14. Jakie są korzyści energetyczne pracy skojarzonej źródeł? 

15. Omów modelowanie systemów transportowych. 

16. Klasyfikacja modeli transportowych. 

17. Dostawy towarów z kryterium minimalizacji kosztów. 

18. Wymienić najważniejsze urządzenia i systemy zapewniające transport i 

magazynowanie energii w jej różnych postaciach. 

19. Wymienić podstawowe parametry pracy pomp. 

20. Wyjaśnić znaczenie pojęcia konwersji i transformacji energii. 



21. Wymienić podstawowe metody transportu energii. 

22. Wyjaśnić znaczenie pojęcia efektywności i sprawności. 

23. Wymienić podstawowe elementy systemu dystrybucji energii cieplnej . 

24. Wyjaśnić zasadę optymalnego doboru taryf na zakup energii w przedsiębiorstwach. 

25. Wyjaśnij pojęcie bezpieczeństwa energetycznego. Czy procesy logistyczne mogą mieć 

wpływ na poziom bezpieczeństwa energetycznego? 

26. Zasada działania rynku energii elektrycznej. 

27. Elementy logistyki wykorzystywane w procesach inwestycyjnych prowadzonych w 

energetyce. 

 

2e. Zarządzanie projektami 

1. Zdefiniuj istotę uzasadnienia biznesowego oraz przedstaw jego wpływ na sukces 

projektu. 

2. Omów obszary wiedzy w zarządzaniu projektami według standardu PMBoK. 

3. Przedstaw proces tworzenia planu projektu według metodyki PRINCE2. 

4. Przedstaw obszary kompetencji według IPMA oraz podaj ich przykładowe elementy. 

5. Zdefiniuj i wskaż różnice pomiędzy metodykami zwinnymi a klasycznymi, wymień 

przykłady. 

6. Podaj definicję zasobów projektu i ich charakterystyka w ujęciu 7M. 

7. Podaj podstawowe grupy metod szacowania zasobów projektu, z przykładami. 

8. Omów etapy tworzenia i rozwoju zespołu projektowego. 

9. Podaj różnice między rolą lidera a menedżera, w tym kluczowe kompetencje i cechy 

charakteru.  

10. Jaka jest rola budżetowania w zarządzaniu projektami i podstawowe metody 

szacowania kosztów projektu? 

11. Omów metodę wartości wypracowanej (EVM) na wybranym przykładzie. 

12. Omów charakterystykę metod oceny efektywności finansowej projektu. 

13. Omów metody oceny ryzyka w zarządzaniu projektami. 

14. Podaj charakterystykę procesu zarządzania ryzykiem i jego elementów składowych. 

15. Jaki jest cel tworzenia planu bazowego w MS Project? Wymień i krótko 

scharakteryzuj systemy informatyczne wspomagające zarządzanie projektami. 

16. Omów i przedstaw różnice w reprezentacji sieciowej typu ADM i PDM. 

17. Scharakteryzuj sieci o zdeterminowanej (DAN) i stochastycznej (GAN) strukturze 

logicznej wraz z klasyfikacją metod sieciowych. 

18. Zdefiniuj i wskaż różnice pomiędzy łańcuchem krytycznym a ścieżką krytyczną. 

19. Czym różni się harmonogramowanie dynamiczne od predyktywno-reaktywnego? 

20. Jakie są techniki w harmonogramowaniu proaktywnym? Krótko je scharakteryzuj. 

21. Omów proces monitorowania wykonania harmonogramu oraz budżetu projektu – 

podstawowe techniki. 

22. Przedstaw  klasyfikację zakłóceń w zarządzaniu projektami. 

23. Przedstaw zalety i wady podstawowych relacji organizacji projektowej. 

24. Dojrzałość projektowa organizacji – omów różnice między modelami. 

25. Wymień dokumenty formalno-prawne gwarantujące zachowanie lub przywrócenie 

równowagi przyrodniczej w terenie przeznaczonym pod realizację inwestycji. Opisz 

procedurę ich uzyskania. 

26. Jakie są warunki konieczne ubiegania się o wydanie pozwolenia na budowę? 

 


