
Zagadnienia na egzamin dyplomowy 

studia: drugiego stopnia, kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji, specjalność: inżynier procesu 

 

I. Zagadnienia ogólne (10 pytań) 

1. Proszę omówić typologię badań ze względu na ich cel. 

2. Proszę scharakteryzować etapy prognozowania. 

3. Proszę wyjaśnić pojęcie innowacji oraz scharakteryzować typy innowacji. 

4. Proszę omówić etapy cyklu zarządzania projektem. 

5. Proszę omówić technologie wchodzące w zakres Przemysłu 4.0. 

6. Proszę omówić fazy rozwoju zespołu. 

7. Proszę omówić główne typy środowisk produkcyjnych w relacji producent-klient. 

8. Proszę omówić formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej 

9. Proszę wyjaśnić pojęcie elastyczności systemu produkcyjnego oraz omówić jego składniki. 

10. Proszę wymienić i scharakteryzować modele internacjonalizacji przedsiębiorstw. 

  



II. Zagadnienia kierunkowe (20 pytań) 

1. Proszę wymienić i scharakteryzować poziomy gotowości technologicznej (Technology Readiness Level). 

2. Proszę omówić funkcjonowanie systemu Six Sigma w przedsiębiorstwie przemysłowym. 

3. Proszę omówić metody twórczego rozwiązywania problemów oraz ich praktyczne zastosowanie. 

4. Proszę omówić metody opisu struktury procesu organizacyjnego. 

5. Proszę omówić zasady Lean Management oraz efekty jego wykorzystania w przedsiębiorstwach. 

6. Proszę wymienić i omówić obszary oraz etapy wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania.  

7. Proszę wymienić i omówić rodzaje systemów kontrolno-pomiarowych. 

8. Proszę omówić etapy zarządzania technologiami w przedsiębiorstwie. 

9. Proszę omówić zakres zadań systemów zarządzania produkcją (Manufacturing Execution System).  

10. Proszę omówić metody zapewnienia bezpieczeństwa danych produkcyjnych w dobie Przemysłu 4.0. 

11. Proszę omówić kroki postępowania w metodzie DMAIC oraz wskazać narzędzia statystyczne wykorzystywane 

w każdym z nich. 

12. Proszę wymienić cele oraz omówić założenia koncepcji kompleksowego utrzymania ruchu (Total Productive 

Maintenance). 

13. Proszę omówić etapy procesu analizy numerycznej wytężenia elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem 

metody elementów skończonych. 

14. Proszę przedstawić składowe zintegrowanego planu produkcji i sprzedaży. 

15. Proszę omówić zasady Kompleksowego Zarządzania Jakością. 

16. Proszę omówić najczęściej stosowane metody Lean Manufacturing. 

17. Proszę omówić metody wspomagające podejmowanie decyzji produkcyjnych. 

18. Proszę omówić potencjał wykorzystania systemów cyber-fizycznych w sferze wytwarzania (Smart 

Manufacturing). 

19. Proszę sklasyfikować i omówić przyrostowe techniki wytwarzania (Additive Manufacturing). 

20. Proszę omówić rolę prototypu w procesie przygotowania produkcji. 


