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1. Dlaczego przeprowadza się doskonalenie procesów biznesowych przedsiębiorstwa ? 
2. W jaki sposób strategia BPR wpływa na  realizację procesów analizy i projektowania 

systemów ? 
3. Podobieństwa i róŜnice pomiędzy  podejściem obiektowym i strukturalnym dziedziny 

projektu. 
4. Jakie funkcje .NET i narzędzi CASE wspierają procesy analizy a jakie implementacji 

systemu  informatycznego? 
5. W jakich warunkach narzędzia typu CASE będą mogły wspierać środowisko .NET ? 
6. Scharakteryzuj róŜnice pomiędzy podejściami do zarządzania przedsięwzięciami 

informatycznymi. 
7. Omów podobieństwa i róŜnice pomiędzy kaskadowymi arkuszami stylów a modelami 

obiektów dokumentu, 
8. W jakim celu wykorzystuje się język skryptowy na poziomie serwera WWW ? 
9. Jakie są zalety wykorzystywania oprogramowania typu OpenSource ? 
10. W czym tkwią główne zalety Flash'a w odniesieniu do innych narzędzi projektowych ? 
11. Jak jest rola "cache" w serwerach Proxy ? 
12. Jak systemy CRM wspomagają podejmowanie decyzji kierowników organizacji 

wytwórczych ? 
13. W jaki sposób systemy Human Resources mogą być zintegrowane z  systemami 

księgowymi ? 
14. Jak scenariusze BPR mogą wpływać na dobór metody oceny efektywności 

przedsięwzięcia ? 
15. Omów zaleŜności pomiędzy scenariuszami zmian w organizacji a stosowanymi 

technikami wdraŜania systemów MRP. 
16. Scharakteryzuj metody oceny efektywności przedsięwzięć i ich zaleŜność od technik 

wdraŜania i stosowanych scenariuszy BPR ? 
17. Co łączy systemy wspomagania decyzji i ekspertowe a co je dzieli ? 
18. W jaki sposób wykorzystuje się narzędzia typu CASE w fazach cyklu wytwarzania 

systemu informatycznego ? 
19. W jaki sposób moŜna w systemach ekspertowych wykorzystywać dane zapisane w 

systemach transakcyjnych ? 
20. Z pomocą jakich rozwiązać moŜna zmienić wstępną klasyfikację przedsięwzięcia z 

osadzonego na organiczne ? 
21. W jaki sposób model SPICE moŜe być wykorzystany w metodzie COCOMO ? 
22. W jaki sposób modele referencyjne mogą być wytwarzane z wykorzystaniem metody 

CMM ? 
23. Jakie funkcje zarządzania mogą być wspomagane systemami CRM a jakie MRP ? 
24. W jaki sposób systemy SCM mogą współpracować z  systemami CRM ? 
25. Jak moŜna wykorzystać bazy wiedzy systemów ekspertowych w systemach PLM ? 
26. Jak wybór typu architektury klient serwer wpływa na koszty wdroŜenia systemu 

informatycznego  ? 
27. Na czym polega zaleta stosowania rozwiązań web services ? 
28. Jak integruje się  zasoby systemów informatycznych ? 
29. Od czego zaleŜy wybór scenariusza wytwarzania systemów informatycznych ? 



30. Jak w podejściu obiektowym są wykorzystywane narzędzia typu CASE ? 
31. Cele zarządzania strategicznego.  
32. Cechy zarządzania strategicznego.  
33. Zewnętrzne uwarunkowania decyzji strategicznych.  
34. Zdolności wyróŜniające jako źródła przewagi konkurencyjnej.  
35. Strategiczna analiza sektora.  
36. Strategie specjalizacji i dywersyfikacji.  
37. Strategie reinŜynierii i przeprojektowania.  
38. Strategia budowy wartości firmy.  
39. Strategia łańcucha wartości dodanej.  
40. Strategia konkurencji.  
41. Strategia współpracy z partnerami zewnętrznymi.  
42. Koncepcja zarządzania firmą w globalnym otoczeniu.  
43. Interwencjonizm państwa na rynku.  
44. Globalne uwarunkowania zarządzania.  
45. Alians strategiczny jako przedsięwzięcie partnerskie.  
46. Cele i cechy planowania strategicznego.  
47. Logistyka w zarządzaniu strategicznym.  
48. Innowacje jako specyficzne narzędzie przedsiębiorczości. 
49. Klasyfikacje modeli problemów decyzyjnych.  
50. Etapy tworzenia modeli.  
51. Scharakteryzuj hurtownie danych.  
52. Na czym polega pojęcie nowa gospodarka. 
53. Problemy społeczeństwa informacyjnego  
54. Metody reprezentacji wiedzy w systemie ekspertowym. 
55. Zastosowanie metod symulacyjnych w zarządzaniu. 
56. Metody oceny efektywności przedsięwzięć informatycznych. 
57. Architektury systemów informatycznych. 
58. Systemy informatyczne przedsiębiorstw 
59. Metody zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi 
60. Zasoby systemów informatycznych 

 
 
 
 


