
ZESTAW PYTAŃ NA MAGISTERSKI EGZAMIN DYPLOMOWY 
KATEDRA INŻYNIERII SYSTEMÓW PRODUKCJI 

1. Aktualne uwarunkowania procesów innowacyjnych. 
2. Wyznaczniki strategii rozwoju przedsiębiorstwa. 
3. Definicja, znaczenie i kierunki rozwoju innowacji. 
4. Generacje modeli procesów innowacyjnych. 
5. Informatyczny system wspierania procesów innowacyjnych. 
6. Zmiana jako cel projektowania. 
7. Model formułowania polityki produktowej. 
8. Etapy procesu wdrożenia nowej produkcji w układzie jednostki produkcyjnej i wyrobu.  
9. Pobudzanie i rozwój innowacyjności w przedsiębiorstwie. 
10. Fazy rozwoju i kryzysy wzrostu w przedsiębiorstwie. 
11. Uwarunkowania rozruchu nowej produkcji - prawne, organizacyjne, finansowe i 

logistyczne. 
12. Pobudzanie i rozwój innowacyjności MSP. 
13. Strategiczny aspekt innowacji międzynarodowych. 
14. Fazy rozwoju i kryzysy wzrostu w przedsiębiorstwie.  
15. Istota zarządzania innowacjami. 
16. Cele i miary działalności operacyjnej. 
17. Produktywność i metody jej poprawy. 
18. Scharakteryzować metody 5S i SMED - istotę, założenia, efekty. 
19. Scharakteryzować standaryzację pracy i TPM - istotę, założenia, efekty. 
20. Scharakteryzować działania realizowane w planowaniu i sterowaniu produkcją (na 

każdym poziomie działalności operacyjnej). 
21. Rodzaje zapasów i metody zarządzania zapasami. 
22. Scharakteryzować planowanie potrzeb materiałowych zgodne z MRP.  
23. Omówić system Kanban i sterowanie przepływem według kart Kanban. 
24. Scharakteryzować planowanie i sterowanie produkcją według Teorii Ograniczeń 

(zgodne z metodą Werbel-Bufor-Lina). 
25. Podstawowe założenia wdrażania zmian w przedsiębiorstwie. 
26. Jakie zadania stawia koncepcja Lean wobec pracowników firmy i metod zarządzania 

nimi. 
27. Typy marnotrawstwa w procesie według Shigeo Shingo. 
28. Zasady budowy optymalnego procesu wytwórczego - co to jest optymalny proces 

wytwórczy, istotne elementy charakteryzujące ten proces. 
29. Metody analizy procesu produkcji - zalety i możliwości wykorzystania. 
30. Przepływ jednej sztuki (one-piece-flow) - założenia, efekty, wymagania zmian 

względem tradycyjnie zorganizowanego procesu wytwórczego. 
31. Podstawowe zasady sytemu zapewnienia jakości według norm ISO 9000. 
32. W jaki sposób rozwijać system zapewnienia jakości. 
33. Jak ocenia się jakość produktów. 

34. Jak zmienność procesów wpływa na jakość produktów. 
35. Podstawowe zasady koncepcji kompleksowego zarządzania przez jakość (TQM);  
36. Charakterystyka metodyki ciągłego doskonalenia; 
37. Wykorzystanie metody statystycznej kontroli procesów SPC do doskonalenia jakości; 
38. Rynek w ujęciu logistycznym, łańcuch logiczny i zasady jego integracji. 
39. Logistyka dystrybucji, kanały dystrybucji, obsługa klienta, poziom obsługi klienta, ECR. 
40. Logistyka produkcyjna - od orientacji na produkt do orientacji na proces, 

synchronizacja. 
41. Logistyka zaopatrzeniowa i koncepcje just - in - time, dóbr dostawców, centra 

dystrybucji. 
42. Transport, zapasy, składowanie, automatyczna identyfikacja.  
43. Systemy informacyjno - decyzyjne logistyki (SIL). 
44. Wymienić i scharakteryzować typy modeli badań operacyjnych. 
45. Jakie są postacie modeli programowania liniowego - podać ich sformowanie oraz 

wymienić metody rozwiązywania. 
46. Podać kierunki zastosowań PL i wymienić typowe modele. 
47. Zdefiniować graf sieciowy, określić jego podstawowe parametry i podać zasady budowy 

sieci czynności. 
48. Wymienić i scharakteryzować poznane metody planowania sieciowego, 

scharakteryzować metodę CPA oraz PERT 
49. Co określa pojęcie "feasiblity study" - studium wykonalności i jaka jest jego 

podstawowa zawartość, obszary zastosowań 
50. Podstawowe rodzaje struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwach, wady, zalety oraz 

obszary ich zastosowania 
51. Scharakteryzować etapy analizy efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia 

inwestycyjnego. 
52. Omówić podstawowe czynniki uwzględniane przy projektowaniu programu 

produkcyjnego. 
53. Omówić podstawowe rodzaje procesów produkcyjnych oraz obszary ich zastosowań  
54. Etapy i charakterystyka projektowania struktury przestrzennej sytemu produkcyjnego.  
55. Podstawowe etapy projektowania systemu informatycznego i ich charakterystyka.  
56. Rola diagramu DFD w projekcie systemu informatycznego. 
57. Rola diagramu ERD w projekcie systemu informatycznego. 
58. Cel systemu, zadania analizy obszarów krytycznych - kryteria, mierniki. 
59. Charakterystyka procesu wdrożenia i eksploatacji systemu informatycznego. 
60. Normalizacja danych - cel, metoda i efekt. 


