
Zestaw pyta ń na in Ŝynierski Egzamin dyplomowy  
Katedra In Ŝynierii Systemów Produkcji. 

 
 

1. Uwarunkowania zewnętrzne wpływające na procesy przygotowania produkcji w 
przedsiębiorstwie. 

2. Pojęcie innowacji i etapy rozwoju innowacji produktowej. 
3. Źródła pozyskiwania idei nowych produktów. 
4. Przyczyny oporu wobec zmian w przedsiębiorstwie. 
5. System obserwacji środowiska – system informacyjny wspierający proces BiR. 
6. Model formułowania strategii rozwoju nowego produktu. 
7. Innowacje metody projektowania w procesie przygotowania produkcji. 
8. Etapy rozruchu nowej produkcji w konwencjonalnym systemie produkcyjnym. 
9. Ekologiczny aspekt rozwoju nowych produktów. 
10. Jakie są postacie modeli programowania liniowego-podać ich sformułowania oraz wymienić 

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

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

metodę CPA oraz PERT oraz określić róŜnice. 
14. Optymalny przepływ przez sieć wg algorytmu Forda Fulkersona . 
15. Istota zagadnienie harmonogramowanie prac. 
16. Omów rolę i istotę strategii operacyjnej (wytwarzania) w strategii organizacji; jakie decyzje 

podejmowane są w ramach strategii operacyjnej? 
17. Przedstaw istotę Analizy Czynników Sukcesu; w jaki sposób wykorzystać jej wyniki do 

poprawy konkurencyjności produktów? (podaj przykłady) 
18. Dlaczego stosuje się podejście procesowe; na czym ono polega; w jaki sposób identyfikuje 

się procesy i zarządza nimi? 
19. Rodzaje zapasów i metody zarządzania nimi  
20. Omów istotę metody Ekonomicznej Wielkości Dostawy (EOQ); jakie rodzaje kosztów są 

uwzględniane przy określeniu EOQ? 
21. Pojęcia popytu niezaleŜnego i zaleŜnego; jakie parametry zmienności charakteryzują popyt 

niezaleŜny? 
22. Scharakteryzuj cele i istotę metody Planowania Potrzeb Materiałowych MRP; jaka jest 

róŜnica między potrzebami brutto i netto? 
23. Na czym polega zastosowanie koncepcji JIT w procesie produkcyjnym? 
24. Omów istotę systemu zarządzania jakością według norm serii ISO 9000?  
25. Przedstaw wybrane zasady doskonalenia jakości według Deminga 
26. Przedstaw istotę i zastosowania metody QFD („Domu Jakości”) 
27. Omów podstawowe zasady koncepcji Ciągłego Doskonalenia (KAIZEN) 
28. Na czym polega metodyka rozwiązywania problemów według cyklu PDCA (Deminga) 
29. Pojęcie zmienności i jej wpływ na jakość produktów i procesów 
30. Przedstaw podstawowe zasady budowy kar kontrolnych X-R 


