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1. Omówić zakres wykorzystania procesów stacjonarnych (inaczej typu „projekt”) oraz 
sposoby obniżania kosztów w tym procesie. 

2. Omówić występujące fundusze czasu pracy. Które z nich regulowane są przepisami Unii 
Europejskiej? 

3. Scharakteryzować proces produkcyjny i problemy występujące przy wytwarzaniu wyrobów 
na magazyn. 

4. Scharakteryzować ogólne zasady automatyzacji poszczególnych rodzajów procesów 
produkcyjnych. 

5. Kryteria oceny rozwiązań oraz kierunki optymalizacji przy projektowaniu procesów 
transportowych i magazynowych. 

6. Omówić podstawowe czynniki uwzględniane przy projektowaniu programu produkcyjnego. 

7. Scharakteryzować etapy analizy efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia 
inwestycyjnego. 

8. Etapy i charakterystyka projektowania struktury przestrzennej systemu produkcyjnego. 

9. Omówić jak kształtuje się przebieg przepływu środków finansowych w procesie 
inwestycyjnym. 

10. Cele i korzyści opracowania biznes planu. 

11. Czynniki mające wpływ na kształtowanie struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwie. 

12. Zasady rozmieszczenia stanowisk roboczych w poszczególnych rodzajach procesów 
produkcyjnych. 

13. Wyznaczniki strategii rozwoju przedsiębiorstwa. 

14. Definicja, znaczenie i kierunki rozwoju innowacji oraz źródła pozyskiwania innowacji. 

15. Etapy procesu wdrożenia nowej produkcji w układzie jednostki produkcyjnej i wyrobu. 

16. Pobudzanie i rozwój innowacyjności w przedsiębiorstwie. 

17. Fazy rozwoju i kryzysy wzrostu w przedsiębiorstwie. 

18. Strategiczny aspekt innowacji międzynarodowych. 

19. Kryteria opłacalności innowacji. 

20. Środowiskowy aspekt rozwoju innowacji. 

21. Scharakteryzuj podstawowe parametry procesu produkcyjnego, jego elementów i ich 
wykorzystanie w planowaniu produkcji. 



22. Przedstaw metody prognozowania popytu i sposoby oceny prognoz. 

23. Przedstaw rolę, cel i metody opracowania planów operacji i sprzedaży S&OP. 

24. Porównaj metody MRP, kanban, werbel-bufor-lina. 

25. Scharakteryzuj obieg kart kanban w systemie dwukanbanowym i podstawowe zasady 
funkcjonowania systemu kanban. 

26. Przedstaw kroki realizowane przy stosowaniu Teorii Ograniczeń i ich wpływ na 
przepustowość i zapasy w systemie produkcyjnym. 

27. Omów zasady koncepcji Lean management i ich znaczenie w procesie doskonalenia 
strumienia. 

28. Omów zasady sterowania zapasem z wykorzystaniem systemu kanban oraz określ korzyści 
z jego zastosowania. 

29. Omów podstawowe założenia koncepcji Total Productive Maintenance i ich znaczenie dla 
przedsiębiorstwa. 

30. Omów proces i narzędzia zapewnienia powtarzalności procesu wytwórczego. Określ 
korzyści wynikające z zapewnienia stabilności procesu wytwórczego. 

31. Omów rolę zastosowania zrównoważonego planowania produkcji: dla firmy i jej działów: 
produkcji, sprzedaży, planowania i zaopatrzenia. 

32. Omów istotę systemów klasy Assurance (zapewnienia) typu ISO 9000, ISO 14000, 
HACCP, itp. 

33. Rola, zasady i metody realizacji audytów wewnętrznych w systemach zarządzania jakością 

34. Co charakteryzuję kulturę organizacji według koncepcji TQM; czego ta koncepcja wymaga 
od kierownictwa; przedstaw wybrane zasady TQM według Deminga.  

35. Jak mierzy się i zarządza zmiennością procesów; jak ocenia się zdolność procesów? 

36. Omów podstawowe zasady koncepcji Six Sigma. 

37. Na czym polega metodyka rozwiązywania problemów DMAIC w koncepcji Six Sigma? 

38. Istota, cel zastosowania i podstawowe obliczenia realizowane w metodzie Projektowania 
Eksperymentów DOE. 

39. Omów pojęcie i istotę zarządzania łańcuchem logistycznym (siecią logistyczną); jakie 
decyzje podejmowane są w ramach zarządzania łańcuchem logistycznym? 

40. Dlaczego logistyka stosuje podejście procesowe i na czym ono polega w zarządzaniu 
łańcuchem logistycznym? 

41. Istota koncepcji JIT i jej zastosowanie w logistyce zaopatrzenia i dystrybucji. 

42. Logistyka zaopatrzenia: dobór i współpraca z dostawcami; na czym polega model stałego 
cyklu zamówienia? 

43. Na czym polega polityka zaopatrzenia według metod ABC i XYZ? 



44. Omów systemy składowania zapasów; wybrane rozwiązania stosowane w magazynach i 
centrach dystrybucyjnych 

45. Istota programowania liniowego. 

46. Ergonomia w kształtowaniu przemysłowych stanowisk pracy.  

47. Zasady racjonalnej organizacji pracy na stanowisku roboczym. 

48. Normowanie pracy – cele i metody. 

49. Wartościowanie pracy w przedsiębiorstwie - cele i zasady. 

50. Klasyczny cykl organizatorski w usprawnianiu pracy. 

51. Ocena i kształtowanie czynników materialnego środowiska pracy. 

52. Metody oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. 

53. System zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. 

54. Zasady kształtowania pracy zmianowej. 

55. Formy humanizacji pracy w przemyśle. 

56. Główne etapy realizacji przedsięwzięcia.  

57. Harmonogramowanie i kontrola realizacji przedsięwzięć – metody PERT i CPM.  

58. Zasady zarządzania eksploatacją obiektów technicznych.  

59. Konflikt eksploatacyjny i jego znaczenie w zarządzaniu infrastrukturą produkcyjną.  

60. Outsourcing w zarządzaniu eksploatacją – wady i zalety.  

 


