
ZESTAW PYTAŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY 
ZAKŁAD ZARZ ĄDZANIA WIEDZ Ą I INFORMACJ Ą  

NAUKOWO TECHNICZN Ą 
Pytania ogólne 
1. Rola systemu informacyjnego w systemie zarządzania 
2. Problemy zarządzania informacją w organizacji. 
3. Obszary zastosowań narzędzi informatycznych do wspomagania zarządzania. 

Podać przykłady. 
4. Komunikowanie się w organizacji – wpływ na sprawność zarządzania. 
5. Formułowanie strategii w przedsiębiorstwie.  
6. Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności. 
7. Etapy racjonalnego procesu podejmowania decyzji. 
8. Zarządzanie zmianami w organizacji. 
9. Scharakteryzować rolę MSP w gospodarce. 
10. Na czym polegają powiązania między planowaniem i kontrolowaniem. 
11. Na czym polega struktura macierzowa organizacji.  
12. Scharakteryzować strukturę funkcjonalną organizacji. 
13. Scharakteryzować kompleksowe zarządzanie jakością.  
14. Omówić koncepcję reengineeringu. 
15. Omówić fazy cyklu Ŝycia organizacji. 
16. Rodzaje innowacji w organizacji – podać przykłady. 
17. Na czym polega metoda Just In Time – scharakteryzować korzyści i zagroŜenia. 
18. Na czym polega metoda Kanban. 
19. Czym róŜni się produkcja potokowa od niepotokowej. 
20. Scharakteryzować pojęcie produktywności i podać zastosowania. 
21. Opisać róŜnicę między systemem MRP i MRPII 
22. Omówić cechy charakterystyczne organizacji uczącej się. 
23. Zasoby materialne i niematerialne - cechy wyróŜniające, hierarchia zasobów, 

przykłady.  
24. Elastyczna i nieelastyczna organizacja – cechy wyróŜniające, przykłady. 
25. Elastyczność struktur organizacyjnych.  
26. Elastyczność zarządzania zasobami ludzkimi. 
27. Rola systemów motywacyjnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 
28. Organizacja sieciowa. 
29. Organizacja mono i wielokulturowa 
30. RóŜnice między formalnym, nieformalnym i technicznym systemem 

informacyjnym (omówić na podstawie przykładu). 
 
 
 
 

Pytania dr inŜ. Marzena Grzesiak 
1. Scharakteryzować procesy zarządzania wiedzą w organizacji. 
2. Narzędzia informatyczne wspomagające realizację procesów zarządzania wiedzą 

w organizacji. 
3. Scharakteryzować cechy informacji jako zasobu ekonomicznego i czynnika 

wytwórczego. 
4. Omówić proces produkcji informacji. 
5. Scharakteryzować cechy informacji jako wyrobu i usługi. 
6. Scharakteryzować cechy informacji jako dobra konsumpcyjnego, dobra 

publicznego oraz infrastruktury gospodarki narodowej. 
7. Problemy wdraŜania technologii informacyjnej do organizacji. 
8. Omówić potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie informacji. 
9. Podać klasyfikację informacji (rodzaje) w gospodarce.  
10. Omówić funkcje informacji. Podać przykłady.  
11. Problemy ochrony zasobów informacyjnych w przedsiębiorstwie. 
12. Porównać funkcje informacyjnych systemów zarządzania. 
13. Scharakteryzować metody oceny efektywności informacji. 
14. Organizacja procesu wdraŜania systemu informatycznego w organizacji. 
15. Wykorzystanie narzędzi informatycznych do zmniejszania ryzyka w procesie 

podejmowania decyzji. Omówić na wybranych przykładach.  
 
 
 
 
Pytania dr inŜ. Krzysztof Leja 
1. Dane – informacja – wiedza – mądrość (ilustracja graficzna) – róŜnice, przykłady. 
2. Aspekty zarządzania wiedzą wg Jashapara – ilustracja. 
3. Lokalizowanie wiedzy – metody, przykłady z wybranej organizacji. 
4. Macierz kompetencji – rysunek, przykłady z wybranej organizacji. 
5. Pozyskiwanie wiedzy – metody, cechy charakterystyczne rynków wiedzy. 
6. Rozwijanie wiedzy – przeszkody i czynniki sprzyjające innowacyjności, jak 

wprowadzać zmiany. 
7. Dzielenie się wiedzą – bariery organizacyjne i kulturowe, korzyści. 
8. Wykorzystywanie wiedzy – bariery i korzyści, jak motywować pracowników. 
9. Zachowywanie wiedzy – pułapka nieprzydatności wiedzy.  
10. Wiedza jawna i ukryta – cechy wyróŜniające, przykłady. 
11. Spirala wiedzy. 
12. Konwersja wiedzy (socjalizacja, eksternalizacja, kombinacja, internalizacja). 
13. Cechy organizacji uczącej się wg Senne. 
14. Klasyfikacja pracy opartej na wiedzy. 
15. Transfer wiedzy w organizacji wg Sveiby – ilustracja, przykłady. 



Pytania dr inŜ. Andrzej Szuwarzyński 
1. Wyjaśnić, na czym polega symulacja zdarzeń dyskretnych. 
2. Określić, w jaki sposób moŜna wykorzystać metody symulacyjne w usprawnianiu 

procesów. 
3. Scharakteryzować system kolejkowy (masowej obsługi). 
4. Scharakteryzować, na czym polega podejście procesowe w zarządzaniu 

organizacją. 
5. W jaki sposób w modelu symulacyjnym moŜna odwzorować realizację procesu 

rzeczywistego w warunkach niepewności 
6. Jakie kryteria naleŜy przyjąć przy ustalaniu stopnia szczegółowości modelu 

symulacyjnego. 
7. Jakie są zasady ustalania struktury modelu symulacyjnego. 
8. Opisać róŜnicę między modelem z czasem i stanem dyskretnym a modelem z 

czasem ciągłym i stanem dyskretnym. 
9. Scharakteryzować, w jaki sposób ustala się w modelach symulacyjnych kolejność 

pobierania zgłoszeń do obsługi. 
10. Wyjaśnić róŜnicę między podprocesem a procesem równoległym. Jakie korzyści 

wynikają z wprowadzenia procesów równoległych. 
11. Opisać podstawowe mierniki pozwalające na ocenę efektywności procesu (czas 

i koszt), określić relacje między nimi.  
12. Wyjaśnić, na czym polegają metody scenariuszowe rozwiązywania problemów w 

zarządzaniu, jak się to realizuje w przypadku modeli symulacyjnych. 
13. Omówić róŜnice między moŜliwościami badania systemów dynamicznych przy 

pomocy modeli statycznych i dynamicznych. 
14. Scharakteryzować moŜliwości przykładowego programu do symulacji. 
15. Ocenić korzyści, jakie wynikają z zastosowania symulacji w procesie 

decyzyjnym. 
 


