
ZESTAW PYTAŃ NA MAGISTERSKI EGZAMIN DYPLOMOWY 
ZAKŁAD ERGONOMII I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW 

TECHNICZNYCH 
 

ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJ Ą 
1. Diagnostyka eksploatacyjna - istota, rodzaje i błędy diagnoz.  
2. Hierarchiczny model sterowania; przykład eksploatacyjny. 
3. Modele procesów starzenia obiektów technicznych.  
4. Optymalny okres eksploatacji obiektów technicznych. 
5. Planowanie eksploatacji obiektów technicznych. 
6. Podstawowe równanie potencjału eksploatacyjnego obiektów technicznych.  
7. Podział zadań eksploatacyjnych w organizacji. 
8. Rachunek opłacalności wymiany obiektu technicznego. 
9. Ruch w systemie eksploatacji. 
10. System eksploatacji obiektów technicznych; wskaźniki eksploatacyjne. 
11. Cechy i rodzaje nieruchomości. 
12. Cele wyceny obiektów technicznych. 
13. Formy własności obiektów technicznych.  
14. Specyfika zarządzania nieruchomościami. 
15. Klasyfikacja obiektów technicznych.  
16. Księga wieczysta nieruchomości. 
17. Metodyka wyceny obiektów technicznych. 
18. Operat szacunkowy z wyceny obiektów technicznych.  
19. Rodzaje wartości obiektów technicznych. 
20. Uczestnicy rynku obiektów technicznych. 
 

ZARZĄDZANIE PRACĄ 
1. Model obsługi procesów pracy.  
2. Specjalizacja procesów pracy. 
3. Cele i techniki kartowania procesów pracy. 
4. Cykl badania i doskonalenia procesu pracy. 
5. Cel i metody normowania pracy. 
6. Cel i metody wartościowania pracy. 
7. Antropometryczne kształtowanie stanowisk pracy. 
8. Ocena obciążenia psychicznego- rodzaje, zasady i metody oceny. 
9. Zasady kształtowania pracy zmianowej. 
10. Koncepcja pracy wzbogaconej i jej zastosowanie. 

11. Cele i zasady doboru kadr na stanowiska trudne i niebezpieczne.  
12. Metody oceny pracowników i ich zastosowanie. 
13. Kompleksowa ocena ergonomiczna stanowisk pracy. 
14. Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia pracowników na 

stanowiskach pracy. 
15. Zasady oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. 
16. Ocena ergonomiczna i kształtowanie warunków środowiska pracy w przemyśle. 
17. Metody podnoszenia niezawodności działań człowieka w pracy.  
18. Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy z komputerem. 
19. Zasady organizacji pracy zespołowej. 
20. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. 
 

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZI ĘCIAMI 
1. Ocena odchyleń od kosztu i odchyleń od harmonogramu w przedsięwzięciach.  
2. Wpływ elementów: czasu, kosztu i zakresu na realizację przedsięwzięcia. 
3. Specyfika planowania przedsięwzięcia. 
4. Zarządzanie ryzykiem i przyczyny niepowodzeń w przedsięwzięciach.  
5. Zadania i odpowiedzialność kierownictwa projektu. 
6. Dobór struktury zespołu projektowego.  
7. Szacowanie czasu trwania przedsięwzięcia. 
8. Planowanie i wykorzystanie zasobów w przedsięwzięciach.  
9. Organizacja pracy zespołowej w przedsięwzięciach. 
10. Etapy realizacji przedsięwzięcia. 
11. Podstawowe zasady harmonogramowania i kontroli realizacji przedsięwzięcia.  
12. Budżetowanie przedsięwzięcia. 
13. Klasyczny cykl organizatorski w realizacji przedsięwzięcia. 
14. Panowanie nad konfliktem w zespołach projektowych. 
15. Zarządzanie projektami w organizacjach. 
16. Charakterystyczne cechy usług i podstawowe zasady obsługi klienta.  
17. Czynniki kształtujące cenę w przedsięwzięciach usługowych. 
18. Wykorzystanie metody EM-ES-ER w rozwiązywaniu problemów firmy. 
19. System zabezpieczenia usług z uwagi na cykle zaopatrzeniowe i wielkość 

zapasów. 
20. Rzeczowe i funkcjonalne czynniki planowania działalności usługowej 

przedsiębiorstwa. 
 
 


