ZAKRES MATERIAŁU PROGRAMOWEGO DO EGZAMINU
DYPLOMOWEGO INŻYNIERSKIEGO NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I
INŻYNIERIA PRODUKCJI
SPECJALNOŚCI INŻYNIERIA OBSŁUGI PROCESÓW WYTWÓRCZYCH
1. PYTANIA KIERUNKOWE
1. Omów istotę zarządzania zasobami ludzkimi,
2. Wymień znane Ci metody analizy strategicznej i podaj krótką charakterystykę każdej z
nich ,
3. Jak rozumiesz pojęcie przedsiębiorczość ?
4. Omów istotę wartościowania pracy,
5. Omów metody normowania pracy ,
6. Scharakteryzuj koncepcje zarządzania: JUST IN TIME, MRP, MRPII, ERP,
7. Omów istotę sytemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie w oparciu o normę ISO
9001:2008. Wyjaśnij jaka jest różnica między normą PN-EN –ISO 9001:2009
a normą NF-EN- ISO 9001:2009 a normą DN-EN-SO 9001:2009
8. Omów istotę Mikro-ekonomii,
9. Zdefiniuj pojęcie systemu produkcyjnego i procesu produkcyjnego,
10. Co to jest własność intelektualna? (wymień obszary występowania)
11. Scharakteryzuj środki pracy i środki produkcji,
12. Dokonaj podziału procesów produkcyjnych,
13. Wymień i omów zasady racjonalnej organizacji procesu produkcyjnego,
14. Wymień czynniki produkcji,
15. Co jest istotą Badań i Rozwoju?
16. Scharakteryzuj produkcję jednostkową, seryjną, masową, ich wady i zalety,
17. Co to jest forma produkcji, wymień jej rodzaje?
18. Scharakteryzuj produkcję rytmiczną i nierytmiczną,
19. Czym są Polskie Normy?
20. Jakie znasz Normy Branżowe?
21. Scharakteryzuj pojęcia: typizacja, unifikacja, normalizacja,
22. Scharakteryzuj metody oceny niezawodności maszyn,
23. Omów metody określania efektywności ekonomicznej eksploatacji maszyny,
24. Scharakteryzuj proces obsługi maszyn, wymień rodzaje i zasady utrzymania ruchu.
25. Omów pojęcia: przegląd techniczny, naprawa i remont ,
26. Omów założenia remontu bieżącego, średniego i kapitalnego,
27. Omów istotę marketingu,
28. Scharakteryzuj istotę metrologii, jej rodzaje. Co to jest błąd pomiarowy,
29. Zdefiniuj pojęcie ergonomii i cel badań ergonomicznych,
30. Wyjaśnij pojęcie ergonomii korekcyjnej i koncepcyjnej .
31 Kto opracowuje normy europejskie i kto je zatwierdza?
32. Na czym polega Zintegrowany System Zarządzania Jakością
33. Kto przyznaje certyfikat Zarządzania Jakością i na jakich zasadach?

2. PYTANIA SPECJALNOŚCIOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Co to jest program produkcyjny ?
Jak dzielimy program produkcyjny?
Co to jest stanowisko chłonność a co to jest pracochłonność?
Co to jest wyrób prosty a co to jest wyrób złożony?
Co to jest półwyrób?
Co to jest wyrób finalny?
Zdefiniuj pojęcie: - operacja, - zabieg, – czynność, - ruch roboczy
Co to jest operacja technologiczna, transportowa, kontroli jakości, konserwacji i
magazynowania?
9. Co to są zdolności produkcyjne a możliwości produkcyjne?
10.Jakie znasz rodzaje funduszy czasu?
11.Czym różni się fundusz kalendarzowy od funduszu nominalnego i od funduszu
efektywnego?
12.Co to są możliwości godzinowe?
13.Co to jest takt produkcji a zadanie godzinowe?
14.Scharakteryzuj przebieg produkcji: szeregowy, równoległy, szeregowo – równoległy
15.Jaka jest różnica pomiędzy przebiegiem produkcji w układzie równoległym a
szeregowo-równoległym?
16.Co to jest cykl produkcyjny
17.Na czym polega projektowanie komórki produkcyjnej?
18.Na czym polega marketing produkcyjny?
19.Omów istotę zapasów międzyoperacyjnych?
20.Co jest istotą czasów typu Tpz a czasu typu tj?
21.Co to jest harmonogram?
22.Co jest harmonogram powtarzalnej produkcji?
23.Jakie znasz harmonogramy wspomagające zarządzanie produkcją powtarzalną?
24.Co to jest cyklogram?
25.Jakie znasz rodzaje kosztów opisujące procesy produkcyjne?
26.Omów istotę struktury produkcyjnej i opisz rodzaje struktur produkcyjnych?
27.Omów istotę funkcji organizowania.
28.Co to jest krzywa „wannowa”
29.Jakie znasz formy produkcji?
30.Omów etapy projektowania powtarzalnej produkcji.

