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STUDIA II STOPNIA – MAGISTERSKIE 
PROFIL ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I INFORMACJĄ 
 
1. Zinterpretować pojęcia dane-informacja-wiedza-mądrość – podać przykłady. 
2. Wiedza jako zasób, rodzaje wiedzy – podać przykłady. 
3. Wymienić i omówić cechy wiedzy. 
4. Na czym polega lokalizowanie wiedzy – podać metody i przykłady z wybranej 

organizacji. 
5. Omówić wybrane metody pozyskiwanie wiedzy i cechy charakterystyczne rynków 

wiedzy. 
6. Scharakteryzować proces rozwijania wiedzy – przeszkody i czynniki sprzyjające 

innowacyjności. 
7. Omówić bariery dzielenia się wiedzą (organizacyjne i kulturowe). 
8. Scharakteryzować problem motywowania pracowników do wykorzystywania wiedzy – 

podać bariery i korzyści. 
9. Omówić problemy związane z zachowywaniem wiedzy – pułapka nieprzydatności 

wiedzy. 
10. Wyjaśnić cechy róŜnicujące wiedzę jawną i ukrytą – podać przykłady. 
11. Omówić model zarządzania wiedzą „Spirala wiedzy”. 
12. Scharakteryzować konwersję wiedzy (socjalizacja, eksternalizacja, kombinacja, 

internalizacja). 
13. Przedstawić klasyfikację pracy opartej na wiedzy. 
14. Omówić na czym polega transfer wiedzy w organizacji wg koncepcji Sveiby – podać 

przykład. 
15. Omówić rolę kultury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą – czynniki utrudniające i 

sprzyjające zarządzaniu wiedzą. 
16. Scharakteryzować systemy gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy – podać przykład. 
17. Omówić strategie kodyfikacji wiedzy i personalizacji wiedzy – podać przykład. 
18. Podać sposoby pozyskiwania wiedzy z otoczenia – podać przykład. 
19. Scharakteryzować związek między zarządzaniem zasobami ludzkimi a zarządzaniem 

wiedzą 
20. Przedstawić przykład modelu architektury zasobów ludzkich w organizacji wiedzy – 

pozyskiwanie i rozwój pracowników wiedzy. 
21. Scharakteryzować społeczeństwo wiedzy – podać przykłady budowania społeczeństwa 

wiedzy.  
22. Scharakteryzować „przedsiębiorcę intelektualnego”.  
23. Wyjaśnić, na czym polegają metody scenariuszowe rozwiązywania problemów w 

zarządzaniu, jak się to realizuje w przypadku modeli symulacyjnych. 
24. Ocenić korzyści, jakie wynikają z zastosowania symulacji w procesie decyzyjnym. 
25. Wyjaśnić róŜnice w koncepcjach modelowania twardego (analitycznego) oraz 

modelowania miękkiego. 
26. Jakie są przesłanki wskazujące na to, ze wkraczamy obecnie w epokę tzw. „społeczeństwa 

opartego na wiedzy”. 
27. Podać róŜnice w koncepcji modelowania jakościowego i ilościowego (qualitative vs 

quantitative modelling). 



28. Omówić trzy etapy rozwiązywania złoŜonych problemów (dekompozycja, reprezentacja i 
integracja) – zilustrować przykładem.  

29. Omówić zalety filozofii zarządzania znanej jako „projektowanie współbieŜne” lub 
„inŜynieria równoległa” (Concurrent Engineering) wobec tradycyjnego podejścia 
sekwencyjnego. 

30. Modelowanie symulacyjne jest jednym z najpowszechniej stosowanych narzędzi 
rozwiązywania problemów złoŜonych. Podać przykłady kiedy nie moŜna/ nie naleŜy 
stosować symulacji. 

31. Scharakteryzować cechy informacji jako zasobu ekonomicznego i czynnika wytwórczego. 
32. Scharakteryzować cechy informacji jako wyrobu i usługi. 
33. Scharakteryzować cechy informacji jako dobra konsumpcyjnego, dobra publicznego oraz 

infrastruktury gospodarki narodowej. 
34. Omówić funkcje informacji – podać przykłady. 
35. Scharakteryzować metody oceny efektywności informacji. 
36. Scharakteryzować problemy ochrony zasobów informacyjnych w przedsiębiorstwie. 
37. Omówić róŜnice między moŜliwościami badania systemów dynamicznych przy pomocy 

modeli statycznych i dynamicznych. 
38. Scharakteryzować proces produkcji informacji – podać przykład. 
39. Omówić problematykę ochrony zasobów informacyjnych w przedsiębiorstwie – podać 

przykłady. 
40. Omówić na przykładach, jak wykorzystanie narzędzi informatycznych wpływa na 

zmniejszanie ryzyka w procesie podejmowania decyzji. 
41. Wyjaśnić pojęcie „Gospodarka Oparta na Wiedzy” – scharakteryzować podstawowe 

obszary GOW. 
42. Podać przykład metod badania GOW – scharakteryzować przykładowe wskaźniki. 
43. Na czym polega istotność systemów edukacyjnych i innowacyjnych w budowaniu GOW. 
44. Scharakteryzować wybraną koncepcję kapitału intelektualnego. 
45. Omówić problematykę wartości niematerialnych i prawnych z punktu widzenia ustawy o 

rachunkowości. 
46. Dokonać charakterystyki najwaŜniejszych aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. 
47. Przedstawić wybrany model wyceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. 
48. Określić wpływ sposobów komunikowania się w organizacji na sprawność zarządzania. 
49. Omówić cechy wyróŜniające elastycznej i nieelastycznej organizacji – podać przykłady. 
50. Podać przykłady zmian, jakie wprowadzane są przy przejściu z organizacji funkcjonalnej 

do procesowej. 
51. Wyjaśnić korzyści płynące z elastyczności struktur organizacyjnych. 
52. Scharakteryzować koncepcję systemową organizacji – zasady i modele koncepcji 

systemowych. 
53. Scharakteryzować problemy z kierowaniem ludźmi w turbulentnym otoczeniu. 
54. Przedstawić podstawowe cechy organizacji wirtualnej – podać przykładowy model. 
55. Scharakteryzować organizację hipertekstową – podać przykład. 
56. Omówić podstawowy model organizacji fraktalnej. 
57. Scharakteryzować piątą dyscyplinę, jako fundament organizacji uczącej się. 
58. Jak zinterpretować dyscyplinę „Zespołowe uczenie się” w budowaniu organizacji uczącej 

się – zilustrować przykładem. 
59. Omówić podstawowe róŜnice między kapitałem ludzkim i kapitałem strukturalnym. 
60. Omówić na czym polegają problemy z pomiarem i wyceną kapitału intelektualnego. 


