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STUDIA I STOPNIA – INśYNIERSKIE  
 
1. Scharakteryzować wpływ otoczenia na funkcjonowanie organizacji. 
2. Na czym polegają powiązania między planowaniem i kontrolowaniem. 
3. Rola systemów motywacyjnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi – podać przykłady. 
4. Scharakteryzować strukturę funkcjonalną organizacji. 
5. Na czym polega struktura macierzowa organizacji. 
6. Scharakteryzować podstawowe załoŜenia i cele analizy systemowej. 
7. Jak wprowadzenie podejścia procesowego w organizacji wpływa na efektywność jej 

funkcjonowania. 
8. Podać przykłady zmian, jakie wprowadzane są przy przejściu z organizacji funkcjonalnej 

do procesowej. 
9. Scharakteryzować obszary działalności menedŜera zarządzającego procesami. 
10. Omówić sposoby wspomagania podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i 

niepewności – podać przykłady. 
11. Omówić fazy cyklu Ŝycia organizacji. 
12. Rola innowacji w rozwoju organizacji – rodzaje innowacji – podać przykłady. 
13. Wyjaśnić na przykładzie róŜnice między produkcją potokową i niepotokową. 
14. Na czym polega metoda Just In Time – scharakteryzować korzyści i zagroŜenia. 
15. Na czym polega metoda Kanban – zilustrować przykładem. 
16. Omówić na czym polega kompleksowe zarządzanie jakością TQM. 
17. Omówić koncepcję reengineeringu – wskazać zagroŜenia wynikające z wdraŜania tej 

koncepcji. 
18. Scharakteryzować pojęcie produktywności i podać przykład zastosowania. 
19. Scharakteryzować problematykę nauki o projektowaniu. 
20. Scharakteryzować procesy podejmowania decyzji w projektowaniu – podać przykłady 

problemów decyzyjnych, kryteriów wyboru. 
21. Omówić cechy, jakie powinien posiadać model przedmiotów złoŜonych.  
22. Scharakteryzować podstawowe pojęcia związane z badaniami systemowymi – otoczenie, 

zdarzenia, cele, funkcje. 
23. Scharakteryzować rolę systemu informacyjnego w systemie zarządzania, podać róŜnicę 

między systemem informacyjnym a informatycznym. 
24. Omówić na przykładzie problemy związane z zarządzaniem informacją w organizacji. 
25. Podać obszary zastosowań narzędzi informatycznych do wspomagania zarządzania – 

podać przykłady. 
26. Podać zasady formułowania strategii w przedsiębiorstwie – zilustrować przykładem. 
27. Omówić na czym polega zintegrowana analiza przedsiębiorstwa i otoczenia SWOT – 

podać przykład. 
28. Scharakteryzować istotę i podstawowe funkcje marketingu. 
29. Wyjaśnić wpływ komunikowania się w organizacji na sprawność zarządzania – 

zilustrować przykładem. 
30. Zarządzanie zmianami w organizacji – podać przykład. 
 
 


