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ZAKŁAD ERGONOMII I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TECHNICZNY CH 

 

Pytania na egzamin dyplomowy magisterski (zestaw ogólny) 

1. Podejście systemowe w projektowaniu i zarządzaniu. 

2. Komputerowe wspomaganie projektowania.  

3. Podstawowe formy organizacji pracy. 

4. Karta opisu stanowiska pracy, jej zawartość i przeznaczenie. 

5. Zasady zarządzania czasem w organizacji. 

6. Normowanie pracy – cele i metody. 

7. Zasady racjonalnej organizacji pracy na stanowisku roboczym. 

8. Klasyczny cykl organizatorski w usprawnianiu pracy. 

9. Wartościowanie pracy w przedsiębiorstwie. 

10. Metoda oceny ryzyka zawodowego Risk Score – budowa i  porównanie z innymi metodami. .  

11. Obowiązki pracodawcy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy.  

12. Kształtowanie przestrzeni pracy na stanowiskach roboczych. 

13. Ocena i kształtowanie czynników materialnego środowiska pracy.  

14. Formy humanizacji pracy w przemyśle.  

15. Zarządzanie ryzykiem zawodowym w przedsiębiorstwie.   

16. System zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie – składniki i działanie. 

17. Główne etapy realizacji przedsięwzięcia.  

18. Zalety i wady struktury macierzowej w zarządzaniu projektami.  

19. Harmonogramowanie i kontrola realizacji przedsięwzięć. 

20. Szacowanie czasów wykonywania czynności przy pomocy metody PERT. 

21. RóŜnice między technikami zarządzania projektami CPM i PERT. 

22. Organizacja pracy zespołowej w projektach. 

23. Analiza efektywności ekonomicznej przedsięwzięć. 

24. Ocena ryzyka w zarządzaniu projektami.  

25. Przyczyny niepowodzeń w projektach.  

26. Amortyzacja środków trwałych w przedsiębiorstwie.  

27. Omówić pojęcie produktywności.  

28. Resurs eksploatacyjny i jego znaczenie.  

29. Outsourcing – wady i zalety. 

30. Podstawowe zasady zarządzania eksploatacją obiektów technicznych.  
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ZEiEST - Pytania na egzamin dyplomowy magisterski – dr hab. inŜ. Marcin Sikorski 

 

1. Kształtowanie treści pracy i kształtowanie środowiska pracy – teoria Hertzberga we 

współczesnym przedsiębiorstwie.  

2. Zasady kształtowania obciąŜenia fizycznego na stanowiskach pracy.  

3. Metody podnoszenia niezawodności człowieka w pracy.  

4. Zasady kształtowania obciąŜenia informacyjnego na stanowiskach pracy.  

5. Wymagania ergonomiczne dla stanowisk pracy z monitorami ekranowymi.  

6. Wymagania ergonomiczne dla oprogramowania.  

7. Wymagania ergonomiczne dla urządzeń sygnalizacyjnych i sterowniczych.  

8. Elektroniczny monitoring zachowań pracowników – warunki stosowania.  

9. Zasady wizualizacji informacji ekonomicznej.  

10. Ergonomia i organizacja pracy umysłowej. 

11. Metody ochrony przed polami elektromagnetycznymi na stanowiskach pracy.  

12. Metody oceny zagroŜeń na stanowiskach pracy. 

13. Zarządzanie jakością a zarządzanie bezpieczeństwem w nowoczesnym przedsiębiorstwie.    

14. Kompleksowa ocena ergonomiczna stanowisk pracy.  

15. Ergonomia i jakość uŜytkowa systemu interaktywnego.  
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ZEiEST - Pytania na egzamin dyplomowy magisterski – dr Beata Basińska 

 

1. Koncepcja pracy wzbogaconej i jej zastosowanie. 

2. Zasady doboru kadr na stanowiska trudne i niebezpieczne.  

3. Skuteczny dobór kadr w przedsiębiorstwie. 

4. Zachowania nieetyczne w miejscu pracy i sposoby zapobiegania.  

5. Monotonia pracy – identyfikacja i zapobieganie. 

6. Zasady kształtowania pracy zmianowej. 

7. Koncepcja pracy wzbogaconej i jej zastosowanie. 

8. ObciąŜenie psychiczne pracą – klasyfikacje, podejścia i obszary ich zastosowania.  

9. Zastosowanie modelu JDC Karaska w organizacji pracy. 

10. Motywowanie pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie.  

11. Kultura i klimat organizacyjny w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy.  

12. Metodologia rozwiązywania problemów organizatorskich.  

13. Techniki identyfikacji problemów organizatorskich.  

14. Techniki badania przyczyn problemów. 

15. Burza mózgów jako metoda twórczego tworzenia rozwiązań. 
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ZEiEST - Pytania na egzamin dyplomowy magisterski – dr inŜ. Tomasz Chrostowski 

 

1. Model ocenowy w diagnostyce eksploatacyjnej. 

2. Motywowanie eksploatatorów. 

3. Diagram Ishikawy w podejściu TPM. 

4. Formuła celu eksploatacji obiektu technicznego. 

5. Jakość eksploatacji obiektu technicznego. 

6. Miary nieuszkadzalności i naprawialności obiektu technicznego. 

7. Motywowanie eksploatatorów. 

8. Niezawodność i trwałość obiektu technicznego. 

9. Wydajność nominalna a wydajność praktyczna maszyny. 

10. Konflikt eksploatacyjny – podział pracy. 

11. Optymalny okres eksploatacji obiektów technicznych. 

12. Outsourcing jako trend we współczesnej gospodarce zarządzania systemami technicznymi. 

13. Podstawowe równanie potencjału eksploatacyjnego obiektów technicznych. 

14. Produktywność eksploatacji obiektów technicznych 

15. Rachunek opłacalności wymiany obiektu technicznego. 
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ZEiEST - Pytania na egzamin dyplomowy magisterski – dr inŜ. Igor Garnik 

 

1. Jakość uŜytkowa produktu informatycznego i metody jej oceny.  

2. Metody doskonalenia jakości uŜytkowej i ergonomicznej produktów informatycznych. 

3. Kryteria oceny ergonomicznej interfejsu uŜytkownika oprogramowania. 

4. Podział i charakterystyka serwisów internetowych z punktu widzenia rodzaju prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

5. Ergonomia usług online udostępnianych przez Internet. 

6. Czynniki zachęcające i zniechęcające klientów do dokonywania transakcji internetowych. 

7. Videokonferencje w nowoczesnej organizacji pracy zespołowej – wady i zalety.  

8. Czynniki budowy wiarygodności internetowych serwisów handlowych. 

9. Ogólna charakterystyka systemów ERP i ich zastosowanie.  

10. Ewolucja systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem (MRP, MRP II,. ERP). 

11. Charakterystyka systemów CRM i ich zastosowania. 

12. Ergonomia prezentacji multimedialnych. 

13. Techniki wizualne w komunikacji gospodarczej.  

14. Charakterystyka i zastosowania systemów CAD/CAM/CAE. 

15. Metodologia projektowania w ujęciu teoretycznym i w praktyce. 
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ZEiEST - Pytania na egzamin dyplomowy magisterski – dr inŜ. Bohdan Ludwiszewski 

 

1. Znaczenie właściwego doboru oprogramowania wspomagającego zarządzanie w 

przedsiębiorstwie. 

2. MoŜliwości wykorzystania narzędzi IT do utrzymania przewagi konkurencyjnej 

przedsiębiorstwa. 

3. Znaczenie systemu informacyjnego przedsiębiorstwa w kształtowaniu poprawnych relacji 

przedsiębiorstwa z otoczeniem. 

4. Opisać zasady przeprowadzania inwentaryzacji zasobów informatycznych przedsiębiorstwa. 

5. Opisać rolę dokumentacji systemu bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. 

6. Opisać zasady tworzenia procedur utylizacji zasobów informatycznych w przedsiębiorstwie. 

7. Podstawowe zasady organizacji współpracy działu IT z uŜytkownikami. 

8. Czym róŜni się projektowanie pierwotne od projektowania nowoczesnego? 

9. Co to jest praktyka i jaki są cechy postępowania praktycznego?  

10. Znaczenie formułowania problemu projektowego. 

11. Wyobraźnia techniczna i jej znaczenie w projektowaniu.  

12. Działanie a działanie twórcze. 

13. Czym charakteryzuje się problem projektowy? 

14. Projektant twórczy – cechy osobowości i styl pracy. 

15. Wyobraźnia przestrzenna  i jej znaczenie w projektowaniu technicznym.  
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ZEiEST - Pytania na egzamin dyplomowy magisterski – dr inŜ. Jacek Wachowicz 

 

1. Komputerowe wspomaganie pracy zespołowej. 

2. Czynniki wpływające na ergonomię i uŜyteczność witryn internetowych.  

3. Wady i zalety Internetu jako medium w działalności gospodarczej. 

4. Podstawowe zasady ergonomii witryn WWW. 

5. Zastosowanie systemów CMS w zarządzaniu treścią witryn WWW. 

6. Podstawowe problemy handlu elektronicznego. 

7. Systemy płatności uŜywane w transakcjach elektronicznych. 

8. Rola społeczności on-line w promocji internetowej. 

9. Czynniki kształtujące ergonomię interfejsu uŜytkownika w aplikacjach WWW. 

10. Czynniki bezpieczeństwa i wiarygodności w handlu internetowym. 

11. Definiowanie celów w projektach. 

12. Rola intranetu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

13. Systemy CRM w działalności rynkowej przedsiębiorstw. 

14. Charakterystyczne cechy produktów dobrze sprzedających się przez Internet. 

15. Wykorzystanie Internetu w budowie wizerunku firmy. 
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ZEiEST - Pytania na egzamin dyplomowy magisterski – mgr inŜ. Jerzy Grabosz 

 

1. Projektowanie procesów pracy – specjalizacja i podział pracy.  

2. Metody badania pracy na stanowiskach roboczych. 

3. Metody normatywów elementarnych i ich zastosowanie.  

4. Reguły biomechaniczne Tichauera. 

5. Identyfikacja procesów w przedsiębiorstwie.  

6. Elastyczne formy organizacji pracy.  

7. Zasady organizacji telepracy i regulacje krajowe w tym zakresie.  

8. Techniki kartowania procesów pracy. 

9. Metoda oceny ryzyka zawodowego metodą grafów. 

10. Etapy wdraŜania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy. 

11. Metody redukcji ryzyka zawodowego. 

12. Elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. 

13. Statystyczne badanie zgodności opinii respondentów. 

14. Optymalizacja w procesach pracy. 

15. Cykl zarządzania czasem pracy.  
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ZEiEST - Pytania na egzamin dyplomowy magisterski – mgr inŜ. Władysław Stachowski 

 

1. Omówić specyfikę planowania przedsięwzięć.  

2. Omówić style rozwiązywania konfliktów w zespołach projektowych. 

3. Omówić wpływ elementów: czasu, kosztu i zakresu na realizację projektu. 

4. Zadania i odpowiedzialność kierownictwa projektu. 

5. Podstawowe zasady harmonogramowania i kontroli realizacji projektów. 

6. Jak moŜna w realizacji projektów wykorzystać sentencję „Otocz się najlepszymi ludźmi, jakich 

moŜesz znaleźć, oddeleguj władzę i nie przeszkadzaj”? 

7. Omówić  metodę Prince 2 w zarządzaniu projektami. 

8. Omówić wady i zalety czystej struktury projektowej. 

9. Omówić wpływ pracy w nadgodzinach na sprawność zespołu projektowego. 

10. Jak moŜna wykorzystywać WBS w projektach do realizacji zadań oraz wykorzystania 

zasobów? 

11. Omówić stosowanie podejścia TQM w zarządzaniu projektami. 

12. Przedstawić i omówić zaleŜność między ryzykiem i skutkami w cyklu Ŝycia projektu. 

13. Omówić wykorzystanie metody PERT do oceny ryzyka dotrzymania czasu dyrektywnego. 

14. Przedstawić i omówić metody oceny opłacalności przedsięwzięć. 

15. Przedstawić metodę wyznaczania ścieŜki krytycznej i jej wpływ na realizację projektu. 

 


