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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści  
Kod - nazwa 
przedmiotu Z901 – Zarządzanie strategiczne 
 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + P15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + P9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z metodami zarządzania strategicznego. Uzy-
skanie umiejętności samodzielnego opracowania diagnozy strategicznej przedsiębiorstwa  
oraz stosowania wybranych metod i narzędzi do analizy strategicznej, planowania strate-
gicznego i kontroli strategicznej. 

Metody dydaktyczne:   wykład, wykonanie projektów, symulacyjna gra strategiczna, wyko-
nanie projektów indywidualnych i zespołowych -  przedsiębiorstwo wirtualne. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektów, zaliczenie wykładów. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia projektów i wykładów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Struktura systemu zarządzania. Rola strategii w rozwoju firmy. Koncepcje zarządzania ime-
todyka planowania strategicznego. Formułowanie i rodzaje strategii. Diagnoza strategiczna 
przedsiębiorstwa, zakres, metody i techniki. Narzędzia analizy strategicznej: metody scena-
riuszowe, analiza SWOT, metoda analizy pięcioczynnikowej M. Portera, mapa grup strate-
gicznych, kluczowe czynniki sukcesu, benchmarking, łańcuch wartości, metody portfelowe, 
macierz BCG. Prognozowanie rozwoju przedsiębiorstwa – metody. Implementacja strategii  
i kontrola strategiczna. Strategiczna karta wyników. Gry strategiczne, jako narzędzie kształ-
cenia menedŜera. 
Projekty   
Symulacyjna gra  strategiczna: załoŜenia funkcjonowania modelu rynku i przedsiębiorstwa. 
Decyzje konstytutywne o charakterze strategicznym - ustalanie celów. Podejmowanie decyzji 
menedŜerskich w przedsiębiorstwie  produkcyjno-handlowym. Ustalanie celów i procesy pla-
nistyczne. Marketingowe strategie zarządzania, formułowanie strategii. Proces kontrolowa-
nia. Raportowanie z działalności przedsiębiorstwa, struktura raportu. 
Literatura podstawowa  
[1] Urbanowska – Sojkin E., Banaszyk P.; Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. 

PWE, Warszawa 2007.   
[2] Janasz K., Janasz W.; Zarządzanie strategiczne. Koncepcje , metody, strategie. Wyd. 

Diffin, Warszawa 2008 . 
[3] Stabryła A.; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. PWN,  Warszawa-Kraków 

2002. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Tubielewicz A.; Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym. WNT, Warsza-

wa 2004. 
[2] Praca zbiorowa. Zarządzanie firmą - Strategor. PWE, Warszawa 1999. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Józef Gawlik 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści  
Kod - nazwa 
przedmiotu Z903 – e-Biznes 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + Lk15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + Lk9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zakładanie przedsiębiorstwa gospodarczego; budowa 
e-sklepu z  punktu widzenia uŜyteczności; metody utrzymywania relacji sklep-klient; formy 
promocji poprzez m.in. linki sponsorowane, fora internetowe; blog ekspercki. 

Metody dydaktyczne:  praca przy komputerach; 3 - 4 projekty wykonane samodzielnie; pra-
ca w zespołach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obowiązkowa obecność na wykładach, zaliczenie 
laboratoriów. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z laboratoriów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Rozpoczynanie działalności gospodarczej: profil, forma, zakres działalności; nazwa firmy. 
Społeczeństwo informacyjne; tendencje rynkowe; handel realny, a wirtualny- zalety/wady; 
klient realny, a wirtualny. Formy handlu internetowego (e-sklepu, aukcje, pasaŜe). Marketing 
internetowy (zasady, usability strony, reklama, pozycjonowanie, badania internetowe). Formy 
kontaktu z klientem (gazety internetowe typu e-ziny, newslettery, kursy e-mailowe, mailingi). 
Blog ekspercki , czaty – tworzenie przewodnika konsumenckiego. 
Laboratoria   
Cechy osoby przedsiębiorczej – test. Opracowywanie profilu, segmentu i nazwy firmy. Two-
rzenie wirtualnej firmy. Ocenianie strony internetowej – budowa pod kątem uŜyteczności; 
opracowywanie narzędzi do kontaktu z klientami (systemy automatycznego rozsyłania e-
maili; zasady statusu eksperta oraz budowa opracowań eksperckich m.in. na blogach eks-
perckich. 
Literatura podstawowa  
[1] Majewski P.; Czas na e-biznes. Helion, Gliwice 2007. 
[2] Nielsen J., Tahir M.; Funkcjonalność stron www. 50 witryn bez sekretów. Helion, Gliwice 

2006. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Nielsen J., Loranger H.; Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych. Helion, 

Gliwice 2007. 
[2] Niedźwiedziński M.; Globalny handel elektroniczny. PWN, Warszawa 2004. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Anna Boratyńska-Sala 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji  
Produkcji (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści  
Kod - nazwa 
przedmiotu Z701 – Zarządzanie personelem 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  wiedza z zakresu podstaw zarządzania  
i komunikacji interpersonalnej/społecznej. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu gospodarowania za-
sobami ludzkimi od planowania przez zatrudnianie, kierowanie i motywowanie, rozwój, oce-
nianie do zwalniania. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach i ćwiczeniach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obecność i aktywny udział w zajęciach oraz uzy-
skanie pozytywnego wyniku testu zaliczeniowego. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń i testu zaliczeniowego. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wprowadzenie do tematyki przedmiotu. Determinanty zarządzania personelem. Planowanie 
(procedura planowania personelu), pozyskiwanie i dobór personelu (algorytm procedury do-
boru personelu). Kierowanie (teoria X i Y, style kierowania, siatka kierownicza, władza a 
przywództwo), motywowanie (koncepcje i rodzaje motywacji), wynagradzanie (system wyna-
grodzeń) pracowników; Rozwój personelu (planowanie kariery, ocena kadry, doskonalenie 
pracowników). Ocenianie pracowników (podmiot i przedmiot oceny, kryteria i zasady ocenia-
nia, techniki i błędy oceniania). Odejścia i zwolnienia pracowników (kierunki i przyczyny 
przemieszczeń pracowników, skutki dla pracownika i organizacji). Informacja personalna. 
Procesy interpersonalne i grupowe w organizacjach: Proces komunikowania się; Tworzenie 
grup/ zespołów; Problemy komunikacyjne i sposoby ich pokonywania 
Ćwiczenia  
Przygotowanie referatu z zakresu tematyki przedmiotu i przedstawienie w formie prezentacji 
multimedialnej. Ćwiczenia w rozwiązywaniu realnych problemów dotyczących zasobów ludz-
kich oraz testy, pozwalające ocenić sposób komunikacji i styl kierowania.   
  
Literatura podstawowa    
[1] Listwan T. (red.); Zarządzanie kadrami. Wyd. C.H. BECK, Warszawa 2004. 
[2] Król H., Ludwiczyński A.; Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWN, Warszawa 2006. 
[3] Armstrong M.; Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2005. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Materiały szkoleniowe wskazane przez prowadzącego zajęcia 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Magdalena Niemczewska-Wójcik 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji  
Produkcji (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści  
Kod - nazwa 
przedmiotu Z906 – Projektowanie systemów produkcyjnych   

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + P15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + P9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  znajomość podstawowych zagadnień  
z zakresu projektowania procesów technologicznych obróbki i montaŜu, znajomość techno-
logii wytwarzania, narzędzi i oprzyrządowania. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się ze strukturą systemów produkcyjnych oraz 
charakterystyką wszystkich podsystemów składowych. Opanowanie umiejętności projekto-
wania złoŜonych systemów (gniazd i linii produkcyjnych) oraz projektowania przestrzennego 
(layout’u) tych systemów. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach projektowych, samodzielne wykonanie 
dwóch projektów. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:   wykonanie i zaliczenie projektów. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z projektów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
System produkcyjny, pojęcia podstawowe, podsystem przygotowania produkcji, wytwarzania 
i montaŜu. Potokowe i niepotokowe formy organizacyjne systemów. Struktury liniowe, gniaz-
da technologiczne i przedmiotowe. Systemy obróbkowe ( SO ) – struktury, podsystemy skła-
dowe. Podsystem zasilania w przedmioty. Podsystem wyposaŜenia technologicznego - pod-
stawowe funkcje i klasyfikacja elementów. Systemy oprzyrządowania składanego (UPS). 
Systemy narzędziowe.Systemy montaŜu ( SM ). Formy organizacyjne montaŜu. Systemy 
montaŜu ręcznego i zautomatyzowanego. Systemy transportu i składowania wyrobów. Wy-
posaŜenie technologiczne stanowisk montaŜowych. Robotyzacja stanowisk montaŜowych. 
Metodyka zintegrowanego projektowania technologiczno-organizacyjnego procesów i syste-
mów, modelowanie cyfrowe. Harmonogramowanie produkcji, rodzaje harmonogramów, kla-
syfikacja zadań harmonogramowania.  
Projekty  
Projektowanie systemu produkcyjnego. Projekt obliczeniowy systemu produkcyjnego dla 
zadanego programu produkcji. określanie charakterystyk czasowe i organizacyjne systemu. 
Normowanie operacji - metody i techniki normowania. Wyznaczanie ilości stanowisk, projek-
towanie struktury. Balansowanie systemów produkcyjnych. Wykres Gantta. Projekt layout-u 
i modelowanie systemu produkcyjnego w systemie PLM DELMIA. 

Literatura podstawowa  
[1] Feld M.; Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych. WNT, Warszawa 

2002. 
[2] Kosmol J.; Automatyzacja obrabiarek i obróbki. WNT, Warszawa 2000. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Honczarenko J.; Elastyczna automatyzacja produkcji. WNT, Warszawa 2000. 
[2] Mazurczak J.; Projektowanie struktur systemów produkcyjnych. Wyd. Politechniki  

Poznańskiej, Poznań 2002. 



 5

 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Marian Kwatera 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji  
Produkcji (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści  
Kod - nazwa 
przedmiotu Z702 – Reorganizacja produkcji – Lean Manufacturing  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + P15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + P9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Projektowanie systemów produkcyjnych” – 
sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z zagadnieniami wdraŜania technik szczupłe-
go wytwarzania. Poznanie dostępnych technik stosowanych w systemach Lean Manufactu-
ring. Zdobycie umiejętności analiz systemów wytwarzania i planowania reorganizacji zgodnie 
z technikami Lean. 

Metody dydaktyczne:  prezentacje multimedialne treści wykładowych oraz omówienie przy-
kładów, zajęcia praktyczne zorientowane problemowo, wykonanie projektów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwium z treści wykładowych, terminowe zali-
czenie projektów, zdanie egzaminu. 
Ocena ko ńcowa: średnia waŜona ocen z projektów (0,4) i egzaminu (0,6). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wprowadzenie do Lean Manufacturing. Historia rozwoju produkcyjnych systemów amery-
kańskich i japońskich. Porównanie organizacji systemów pchających i ssących. Charaktery-
styka systemu TPS. Rodzaje marnotrawstwa. Charakterystyka Lean Manufacturing, czas 
cyklu produkcyjnego, czas taktu. Główne zasady Lean, ocena wartości produktu, identyfiko-
wanie strumienia wartości, tworzenie ciągłego przepływu. Mapowanie strumienia wartości, 
formalizacja zapisu map. Przykład wdraŜania Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie. Na-
rzędzia stosowane w Lean: JiT, system sterowania produkcją Kanban, zasady Kaizen, na-
rzędzia Visual Management, metoda 5S i praca standaryzowana, zadania TPM i dział utrzy-
mania ruchu, wskaźnik OEE, analiza czynności przezbrojeń, metoda SMED.  
Projekty  
Analiza zadanego systemu produkcyjnego i mapowanie strumienia wartości. Projekt systemu 
ssącego z przepływem ciągłym. Analiza i ocena systemu produkcyjnego na podstawie 
wskaźnika OEE. 
Literatura podstawowa  
[1] Womack J. P., Jones D.T.; Odchudzanie firm (“Lean Thinking”) – eliminacja marnotraw-

stwa – kluczem do sukcesu. CIM, Warszawa 2001. 
[2] Rother M., Shook J.; Naucz się widzieć – Eliminacja marnotrawstwa poprzez Mapowanie 

Strumienia Wartości. WCTT, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2003. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Harris R., Harris Ch., Wilson E.; Doskonalenie przepływu materiałów. Wrocławskie Cen-

trum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2003. 
[2] Czerska J.; Doskonalenie strumienia wartości. Difin, Warszawa 2009. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Jacek Habel 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji  
Produkcji (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści  
Kod - nazwa 
przedmiotu Z907 - Systemy zarz ądzania rozwojem wyrobu PLM 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + P15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + P9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  znajomość podstaw informatyki. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z systemami rozwoju wyrobu klasy DFx, CAx. 
Zdobycie umiejętności modelowania zintegrowanego wytwarzania metodą IDEF. Weryfikacja 
umiejętności modelowania wyrobu w systemie CAD.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach projektowych, praca na specjalistycznym 
oprogramowaniu – CATIA, IGrafx, IDEF0, DFA, SolidWorks. Praca nad rozwojem wyrobu,  
w 3-5 osobowych zespołach. Projekt zawiera trzy oddzielne moduły – zadania, z których 
grupa sporządza sprawozdania. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  oddanie w terminie sprawozdań z poszczególnych 
modułów w formie drukowanej oraz cyfrowej; ustna obrona całości projektu przed kierowni-
kiem przedmiotu, zdanie egzaminu. 
Ocena ko ńcowa: średnia waŜona  ocen z projektów (0,4) i egzaminu (0,6). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Cykl Ŝycia wyrobu. Strategie rozwoju wyrobów, CE, CEE. Zastosowanie systemów kompute-
rowego wspomagania systemów cyklu Ŝycia wyrobu. Modelowanie zintegrowanego wytwa-
rzania metodą IDEF. Projektowanie procesów montaŜu i obróbki w systemach CAD/CAM. 
Integracja systemów CAx, DFx. Techniki RP (Rapid Prototyping), RT (Rapid Tooling), RE 
(Reverse Engineering) w zintegrowanym rozwoju produktu., Struktura baz danych w zinte-
growanym wytwarzaniu, Integracyjna rola baz danych, Zastosowanie baz danych w syste-
mach zintegrowanego wytwarzania. Systemy  Standard STEP, funkcje sprzęgów w integracji 
systemów komputerowego wspomagania. PDM (Product Data Management) zarządzania 
danymi i rozwoju wyrobu (Product Development Management), wymagania aplikacyjne i im-
plementacyjne Modelowanie rozwoju  wyrobu zgodnie ze strategią CEE z zastosowaniem 
metody BPMN. W7Rozwiązania PLM (Product Lifecycle Management) do zarządzania roz-
wojem wyrobu.   
Projekty  
Modelowanie współbieŜnego rozwoju wyrobu i procesu metodą IDEF. Projektowanie proce-
sów technologicznych montaŜy i obróbki w zintegrowanym systemie CAD/CAM - CATIA. 
Projektowanie wariantowe procesu technologicznego obróbki. Rozpoznawanie cech geome-
trycznych w systemie SolidWorks z modelu zapisanego w formacie STEP. Analiza technolo-
giczności wyrobu ze względu na montaŜ DFA i wytwarzanie DFM. Modelowanie rozwoju  
wyrobu zgodnie ze strategią CEE z zastosowaniem metody BPMN. 
Literatura podstawowa  
[1] Chlebus B.; Techniki komputerowe  CAX w inŜynierii produkcji. WNT, Warszawa 2000. 
[2] Choroszy B.; Technologia maszyn. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006. 
[3] Feld M.; Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. 

WNT, Warszawa 2003. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Piotrowski M.; BPMN - Notacja modelowania procesów biznesowych - podstawy. Wy-
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dawnictwo BTC, Warszawa 2007. 
[2] Skarka W., Mazurek A.; CATIA podstawy modelowania i zapisu konstrukcji. Helion, Gli-

wice 2005.  
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Jan Duda, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji  
Produkcji (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści  
Kod - nazwa 
przedmiotu Z909 – Zintegrowane systemy zarz ądzania przedsi ębiorstwem 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + P15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + P9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z moŜliwościami funkcjonalnymi przykłado-
wych komercyjnych systemów MRP i ERP w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. 

Metody dydaktyczne: wykład wspomagany technikami multimedialnymi, samodzielne wy-
konanie projektu w systemie ERP. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektu. 
Ocena ko ńcowa: ocena z projektu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Historia rozwoju zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie firmą. Standardy 
MRP, MRPII i ERP. Przegląd komercyjnych systemów typu ERP. Obszary funkcjonalne sys-
temów ERP. Dane podstawowe i konfiguracyjne obejmujące: strukturę firmy, pozycje maga-
zynowe, struktury produktowe, marszruty technologiczne. Procesy w obszarze zarządzania 
produkcją i dystrybucją obejmujące: zamówienia klienta, zamówienia zakupu, zlecenia pro-
dukcyjne, sterowanie produkcją powtarzalną, harmonogramowanie linii produkcyjnych, pla-
nowanie potrzeb materiałowych MRP, harmonogramowanie operacyjne i analizę kosztów. 
Metody wdraŜania systemów ERP. Kierunki rozwoju systemów ERP. 
Projekty  
Zarządzanie produkcją w zintegrowanym systemie typu ERP poprzez internetowe narzędzia 
dostępu do danych typu B2B. Harmonogramowanie linii produkcyjnych. 

Literatura podstawowa  
 [1] Lech P.; Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. Wykorzystanie w biznesie, 

wdraŜanie. Difin, Warszawa 2003. 
[2] Bartosiewicz G.; Projektowanie wdroŜenia modułów logistycznych zintegrowanych syste-

mów klasy ERP. Podejście procesowe. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Po-
znań 2007. 

Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Jagodziński M.; IFS Applications 2000. Wprowadzenie. Wyd. Pracownia Komputerowa 

Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2004. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Waldemar Małopolski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji  
Produkcji (M-6) 

 



 10

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści  
Kod - nazwa 
przedmiotu Z703 – Metody prognozowania 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + P15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + P9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  znajomość matematyki i informatyki na po-
ziomie studiów I – go stopnia. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z metodami i regułami prognozowania 
stosowanymi w ekonometrii i technice, podstawami metodyki badań doświadczalnych.   

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, samodzielne wykonanie trzech projek-
tów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie  kolokwium z tematyki wykładów, zali-
czenie projektów. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z projektów i kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcie prognozowania. Klasyfikacja prognoz, Reguły prognozowania, Podział metod pro-
gnozowania, Jakość prognoz (błędy ex ante i ex post). Prognozowanie z zastosowaniem 
szeregów czasowych (szeregi stacjonarne, szeregi z tendencją rozwojową, szeregi wskazu-
jące na sezonowość). Regresja liniowa i nieliniowa, Prognozowanie z zastosowaniem sieci 
neuronowych. Wnioskowanie rozmyte. Podstawy teorii i techniki eksperymentu.  
Projekty  
1) Porównanie wybranych  metod prognozowania na podstawie szeregów czasowych: 

• szeregi stacjonarne: metoda naiwna, średnia prosta, średnia ruchoma, średnia ruchoma 
waŜona, pojedyncze wygładzanie wykładnicze – metoda Browna, 

• szeregi z tendencją rozwojową: metoda naiwna, podwójne wygładzanie wykładnicze – 
metoda Holta, 

• szeregi wskazujące na sezonowość: potrójne wygładzanie wykładnicze – metoda Winter-
sa. 

2) Rozwiązanie zagadnień regresji liniowej, wielokrotnej i regresji nieliniowej. 
3) Planowanie eksperymentu i analiza statystyczna symulowanych komputerowo wyników 
badań doświadczalnych. 
Literatura podstawowa  
[1] Cieślak M. (red.); Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. PWN, Warszawa 

2008. 
[2] Rutkowska D., Pilinski M., Rutkowski L.; Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i sys-

temy rozmyte. PWN, Warszawa 1999. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1]  Korzyński M.; Metodyka eksperymentu. WNT, Warszawa 2006.  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Sebastian Skoczypiec 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Pro-
dukcji (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 
Kierunek studiów  Zarządzanie i In Ŝynieria Produkcji  
Specjalno ść wszystkie specjalno ści  
Kod - nazwa 
przedmiotu  Z704 – Symulacja systemów  
 

Rodzaj studiów  Rok  Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin  Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + P15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + P9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie problematyki modelowania systemów. Budowa mo-
delu systemu, analiza działania, analiza błędów, quasi-optymalizacja. 
Metody dydaktyczne:  samodzielne wykonanie projektów. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektów. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z projektów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe: model, modelowanie, system, symulacja, prognozowanie, optymaliza-
cja, procesy ciągłe i dyskretne. Obiekty – atrybuty, relacje. Struktura systemu. Dynamika 
systemów (SD), wzmocnienia sygnałów, opóźnienia, modyfikacje oddziaływań, sprzęŜenia 
zwrotne. Rola czasu w dynamice systemów. Symulacja systemów ciągłych i dyskretnych. 
Myślenie systemowe, systemy uczące się. Programy symulacyjne, modelowanie sytuacji 
decyzyjnych, powtarzana optymalizacja. Budowa modelu wybranego systemu, aplikacja pro-
gramowa, analiza funkcjonowania, analiza i korekta błędów, badanie poziomu istotności pa-
rametrów, modyfikacje modelu i quasi-optymalizacja. 
Projekty  
Projekty systemów fizycznych, technicznych, biologicznych i ekonomicznych. Wspomaganie 
podejmowania decyzji w oparciu o analizę funkcjonowania symulowanych systemów. 
Literatura podstawowa  
[1]  Krupa K.;  Modelowanie, symulacja i prognozowanie. Systemy ciągłe. WNT, Warszawa 

2008.  
[2] Bertalanffy L.; Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania. PWN, Warsza-

wa 1984. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Senge P.M.; Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Dom Wydawni-

czy ABC, Warszawa 1998.  
Osoba odpowiedzialna za przedmiot  Dr inŜ. Krzysztof Krupa 

Jednostka realizuj ąca przedmiot  Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji  
Produkcji (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji  
Specjalno ść wszystkie specjalno ści  
Kod - nazwa 
przedmiotu Z911 – Zarządzanie projektami 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + P15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + P9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  podstawowa wiedza z zarządzania. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z zarządzaniem projektami, planowaniem pro-
jektu, komunikacją zespołu projektowego i metodami oceny projektów. Zdobycie umiejętno-
ści poprawnego zaplanowania projektu i jego realizacji. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach projektowych, wykonanie projektu w ze-
spole, autoprezentacja wyników. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektu i wykładów. 
Ocena ko ńcowa: średnia waŜona ocen z: projektu wykonanego w zespole (0,4), autopre-
zentacji wyników (0,2) i kolokwium (0,4). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Geneza zarządzania projektami - przegląd historyczny, podstawowe pojęcia i definicje, 
czynniki charakterystyczne projektu. Planowanie projektu – podstawowe zasady planowania 
i szacowania, organizacja (zespoły w środowisku projektowym, biuro zarządzania projekta-
mi), komunikacja, cykl Ŝycia projektu, zakres i jakość). Metody zarządzania projektami (wy-
kresy Gantta, metody sieciowe PERT i CPM, MPM, GERT,  MS Project, PMI, Prince2). Za-
rządzanie ryzykiem projektu (rodzaje ryzyka, czynniki mające wpływ na ryzyko, metody ana-
lizy ryzyka - kwestionariusze, listy kontrolne, metoda punktowa, PERT, akcje naprawcze, 
kontrola ryzyka, PMI i Prince2 a ryzyko).Tradycyjne zarządzanie projektami a zarządzanie 
projektami innowacyjnymi(róŜnice, poziomy innowacyjności projektów, innowacyjność projek-
tu a obszary zarządzania projektami, metodyki PM: AFP, xPM, SCRUM) 
Projekty  
Planowanie projektu - oszacowanie zadań i ich zaleŜności  oraz czasu na wykonanie zadań, 
sieć działań i określenie ścieŜki krytycznej, sporządzenie wykresu Gantta, oszacowanie nie-
zbędnych zasobów: ludzkich - dobór personelu i przydzielenie zadań, sporządzenie harmo-
nogramu pracy pracowników; rzeczowych – plan inwestycyjny; finansowych – budŜet lub 
harmonogram rzeczowo-finansowy. 
Literatura podstawowa    
[1] Mingus N.; Zarządzanie projektami. Helion, Gliwice 2002. 
[2] Trocki M., Grucza B.; Zarządzanie projektem europejskim. PWE, Warszawa 2007. 
[3] Frączkowski K.; Zarządzanie projektem informatycznym. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 

Wrocław 2003. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Anna Kiełbus 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji  
Produkcji (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji  
Specjalno ść wszystkie specjalno ści  
Kod - nazwa 
przedmiotu Z913 – Metody poszukiwania innowacyjnych rozwi ązań 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + S15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + S9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  nauczenie metod kreatywnego rozwiązywania problemów 
innowacyjnych w firmie. 

Metody dydaktyczne:  wykład interaktywny; praca w grupach; trening kreatywności. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwium z  wykładów, zaliczenie pracy semina-
ryjnej. 
Ocena ko ńcowa: średnia waŜona ocen z seminarium (0,6) i wykładu (0,4). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe definicje z zakresu heurystyki; Proces stymulowania mózgu (Lewo i prawopół-
kulowe myślenie; Myślenie lateralne; Myślenie dywergentne i konwergentne); Osobowość 
osoby twórczej; Techniki przezwycięŜania przeszkód w myśleniu twórczym; Inwentyka natu-
ralna; Inwentyka spontaniczna; Inwentyka naturalna stymulowana (System stymulatorów 
Mirosława Stecewicza; Teoria Rozwoju Osobowości Twórczej według Altschullera);  Inwen-
tyka wspomagana sztucznie (Metoda SITA, Biofeedback); typowe procedury rozwiązywania 
zadań; metoda Sokratejska, Kartezjusza, Polya; 6 kapeluszy Edwarda de Bono; Metoda Bu-
rzy Mózgów; skrzynka morfologiczna Zwickiego; synektyka Gordona; zadania wynalazcze; 
metodyka TRIZ. 
Seminaria  
Metody aktywizujące prawo i lewopółkulowe myślenie; Ćwiczenia z zakresu metody kapelu-
szy Edwarda de Bono; Brainstorming;  skrzynki morfologicznej Zwickiego;  rozwiązywanie 
zadań innowacyjnych (twórczych) za pomocą metodyki TRIZ. 

Literatura podstawowa   
[1] Nęcka E.; TRoP. Twórcze rozwiązywanie problemów. Wyd. „Impuls” Kraków 1994. 
[2] Nęcka E.; Trening twórczości. Wyd. „Impuls”, Kraków 1998. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] de Bono E. – Sześć myślowych kapeluszy. Helion, Gliwice 1999. 
[2] www.triz.pl - e-book  
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Anna Boratyńska-Sala 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji  
Produkcji (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji  
Specjalno ść wszystkie specjalno ści  
Kod - nazwa 
przedmiotu Z914 – Zarządzanie innowacjami 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne –II stopie ń I 1 W15 + S15 2 

Niestacjonarne –II stopie ń I 1 W9 + S9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z zagadnieniami procesu innowacji, jego istotą 
oraz celem działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Zdobycie umiejętności identyfikacji 
źródeł, barier oraz oceny innowacyjności przedsiębiorstw. Pozyskanie wiedzy na temat wa-
runków i moŜliwości prowadzenia działalności innowacyjnej w kraju. 

Metody dydaktyczne:  samodzielne opracowanie części zagadnień poruszanych na semina-
rium w postaci prezentacji i referatu, aktywny udział w dyskusjach seminaryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie prezentacji i referatu. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z prezentacji i referatu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Innowacje w działalności przedsiębiorstw. Istota, definicje pojęcia innowacja. Innowacje 
w modelach teoretycznych. Rodzaje innowacji. Cechy innowacji. Źródła powstawania inno-
wacji. Bariery wdraŜania innowacji. Proces innowacyjny. Proces innowacyjny a cykl Ŝycia 
produktu. Fazy procesu innowacji. Dyfuzja innowacji. Determinanty procesu rozprzestrzenia-
nia się innowacji. Przedsiębiorstwo innowacyjne – pojecie i warunki funkcjonowania. Innowa-
cje, a wartość przedsiębiorstwa. Kluczowe determinanty innowacyjności przedsiębiorstw. 
Identyfikacja kluczowych uwarunkowań wdraŜania innowacji. Rodzaje innowacji a przebieg 
procesu wdroŜeniowego. Ryzyko a innowacje. Strategie innowacji w przedsiębiorstwie. Ro-
dzaje strategii innowacyjnych. Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. In-
stytucje krajowe i zagraniczne w procesie wspierania innowacji. Innowacyjność w Unii Euro-
pejskiej. 
Seminaria  
Analiza innowacyjności wybranego przedsiębiorstwa. Identyfikacja innowacji (zmian) w firmie 
(rodzaje). Identyfikacja źródeł innowacji. Identyfikacja barier wdraŜania innowacji 
w przedsiębiorstwie. Rynkowe uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. 
Analiza SWOT innowacyjności przedsiębiorstwa. 
Literatura podstawowa  
[1] Pomykalski A.; Innowacje. Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001. 
[2] Penc J.; Innowacje i zmiany w firmie. Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1999. 
[3] Brzeziński M.(red.); Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Difin, War-

szawa 2001. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Łunarski J.(red.); Zarządzanie innowacjami: system zarządzania innowacjami. Wyd. Poli-

techniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007. 
[2] Drucker P. F.; Innowacja i przedsiębiorczość. PWE, Warszawa 1992. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Sabina Motyka 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji  
Produkcji (M-6) 



 15

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji  
Specjalno ść wszystkie specjalno ści  
Kod - nazwa 
przedmiotu Z705  – Systemy wspomagania decyzji 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + P15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + P9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z systemami wspomagania decyzji. 

Metody dydaktyczne:  wykład, uczenie przez rozwiązywanie problemów w ramach zajęć 
projektowych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektów i zdanie egzaminu. 
Ocena ko ńcowa: średnia waŜona  ocen z projektów (0,4) i egzaminu (0,6). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady   
Definicja i geneza systemów wspomagania decyzji (SWD) – funkcje, struktura, procesy. 
Fazy procesu decyzyjnego. Podejmowanie decyzji na poziomie operacyjnym, taktycznym 
i strategicznym. Techniki kalkulacyjne, zastosowanie metod optymalizacyjnych. Projek-
towanie SWD: abstrakcja, konkretyzacja, weryfikacja, wdroŜenie. Metody i narzędzia 
projektowania SWD. Zastosowanie popularnych narzędzi do realizacji SWD (arkusze 
kalkulacyjne i systemy zarządzania bazami danych wspomagane za pomocą języków 
programowania wysokiego poziomu). Architektura SWD. Systemy zarządzania bazami da-
nych. Modele architektur baz danych. Bazy modeli. Systemy eksperckie – istota działania  
i struktura. Metody reprezentacji wiedzy w bazie wiedzy. Zapis i weryfikacja baz wiedzy. Ma-
szyna wnioskująca. Integracja SWD z systemami ekspertowymi. Zastosowanie metod 
sztucznej inteligencji – systemy hybrydowe. Stosowanie sztucznej inteligencji w zarządzaniu 
wiedzą. Wpływ SWD na funkcjonowanie organizacji. Metody oceny skuteczności działa-
nia SWD.  
Projekty  
Zastosowanie  systemów zarządzania bazami danych i arkuszy kalkulacyjnych  do realizacji 
zadań SWD. 
Literatura podstawowa    
[1] Kwiatkowska A.M.; Systemy wspomagania decyzji. PWN, Warszawa 2007. 
[2] Witkowski T.; Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem. WNT, Warszawa 2000. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Knosala R. (red); Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem. PWE, 

Warszawa 2007. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Jerzy Sładek prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot 
Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej 

(M-10) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji  
Specjalno ść wszystkie specjalno ści  
Kod - nazwa 
przedmiotu Z706 – Metody sztucznej inteligencji w zarz ądzaniu wiedz ą 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + P15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + P9 3 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  przedstawienie nowej metody zarządzania, jej skuteczności  
i uŜyteczności w kierowaniu przedsiębiorstwem. Student ma zdobyć wiedzę jak przedsiębior-
stwa mogą budować nowoczesną organizację opierającą swoją przewagę konkurencyjną  
o zasoby jakimi są wiedza oraz kapitał intelektualny.  
Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, samodzielne wykonanie dwóch projek-
tów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektów; zdanie egzaminu. 
Ocena ko ńcowa: średnia waŜona ocen z projektów (0,4) i egzaminu (0,6). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Metody sztucznej inteligencji (sieci neuronowe, logika rozmyta, algorytmy ewolucyjne, sys-
temy ekspertowe). Definicje zarządzania wiedzą i rys historyczny zarządzania wiedzą; Za-
rządzanie wiedzą a strategia, struktura i kultura organizacji; Procesy zarządzania wiedzą; 
Modele zarządzania wiedzą; Zarządzanie kapitałem intelektualnym; Procesy wspomagania 
zarządzania wiedzą, wykorzystujące metody sztucznej inteligencji; Ludzie w procesach za-
rządzania wiedzą.  
Projekty  
Projekt wykorzystania modelu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie (spirala wiedzy, za-
rządzanie wiedzą, strategie zarządzania wiedzą: kodyfikacji i personalizacji). 
Projekt procesów zarządzania wiedzą (tworzenie i nabywanie wiedzy, gromadzenie  
i kodyfikacja wiedzy, ochrona wiedzy, transfer i wykorzystanie wiedzy). 
Literatura podstawowa  
[1] Nonaka I., Takeuchi H.; Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltext, Warszawa 2000. 
[2] Probst G., Raub S., Romhardt K.; Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomicz-

na, Warszawa 2002. 
[3] Koźmiński A.; Zarządzanie wiedzą. PWE, Warszawa 2011. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Krzysztof Karbowski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji  
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji  
Specjalno ść wszystkie specjalno ści  
Kod - nazwa 
przedmiotu Z915 – Systemy zarz ądzania jako ścią 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + P15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + P9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z systemami zarządzania jakością. 

Metody dydaktyczne:   wykład, zajęcia projektowe, praca w grupie, opracowanie projektów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  uczestnictwo w wykładzie, aktywny udział w zaję-
ciach projektowych, opracowanie i zaliczenie projektów, test. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z projektów i testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Budowa systemu zarządzania jakością wg ISO 9001, rola kierownictwa w systemie jakości, 
interpretacja norm serii ISO 9000, podejście procesowe, dokumentowanie systemu jakości – 
procedury, audit wewnętrzny. Systemy specyficzne i branŜowe, oparte na koncepcji systemu 
jakości. Certyfikacja systemów zarządzania jakością, zasady akredytacji, jednostki certyfiku-
jące, przebieg oceny.  
Projekty  
Polityka jakości i cele jakości, procedury i Księgi jakości, Interpretacja wymagań normy ISO 
9001. Planowanie i realizacja auditów wewnętrznych 

Literatura podstawowa   
[1] Praca zbiorowa pod red. Tabora A., Rączki M.; Nowoczesne zarządzanie jakością. Wyd. 

CSiOSJ PK, Kraków 2004. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Normy ISO serii 9000 - Systemy zarządzania jakością. 
[2] Drucker P.; Praktyka zarządzania. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1998. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Marek Rączka 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji  
Produkcji (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarządzanie i In Ŝynieria Produkcji  
Specjalno ść wszystkie specjalno ści  
Kod – nazwa 
przedmiotu Z916 – Gospodarka remontowa maszyn i urz ądzeń 

 

Rodzaj studiów  Rok Sem.  Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty  
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + P15 2 
Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + P9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  ogólna wiedza z zakresu zarządzania pro-
dukcją i usługami. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: zapoznanie studentów z klasyfikacją, dokumentacją tech-
niczno-ruchową i zuŜyciem maszyn i urządzeń oraz charakterystyką prac remontowych  
i organizacją słuŜb remontowych. Uzyskanie umiejętności racjonalnego sterowania gospo-
darką remontową w przedsiębiorstwie. 
Metody dydaktyczne: wykłady oraz indywidualnie wykonane projekty. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektów. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z projektów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Klasyfikacja, ewidencja, inwentaryzacja i amortyzacja maszyn i urządzeń. Metody warto-
ściowania i wyceny. Cechy eksploatacyjne. ZuŜycie maszyn i urządzeń. Technologiczność 
remontowa. Dokumentacja techniczno – ruchowa maszyn i urządzeń. Rodzaje prac remon-
towych i charakterystyki remontów. Normatywy remontowe i cykle remontowe. Efektywność 
remontów. Planowanie i harmonogramowanie remontów. Remonty planowo – zapobiegaw-
cze. Przedsiębiorstwa remontowe i słuŜby remontowe przedsiębiorstw. Podstawowe zasady 
prac montaŜowych i demontaŜowych oraz gospodarki częściami zamiennymi.  
Projekty  
Planowanie remontu. MontaŜ i demontaŜ maszyn i urządzeń. Wycena maszyny i kalkulacja 
prac remontowych. Regeneracja narzędzi obróbkowych. Weryfikacja zespołów i części ma-
szyny. Przegląd okresowy obrabiarki.  
Literatura podstawowa  
[1] Zbichorski Z. (red); Podstawy organizacji remontów. PWN, Warszawa 1983. 
[2] Praca zbiorowa; Vademecum organizacji gospodarki remontowej.  WNT, Warszawa 

1998. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Lewandowski J.; Zarządzanie środkami trwałymi i gospodarką naprawczą w przedsię-

biorstwie. Wyd. Marcus, Łódź 1997. 
[2] Kwiotkowska A.; Zagadnienia działalności remontowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym 

w ujęciu logistycznym. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Czesław NiŜankowski, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji  
Produkcji (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji  
Specjalno ść wszystkie specjalno ści  
Kod - nazwa 
przedmiotu Z917 – Zarządzanie jako ścią warstwy wierzchniej przedmiotu 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 2 
Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową i własnościami eksploatacyjnymi 
warstwy wierzchniej, metodami pomiaru i analizy parametrów struktury geometrycznej po-
wierzchni (SGP) w układzie 2D i 3D. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie sprawoz-
dań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z laboratoriów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Warstwa wierzchnia (WW), terminy, definicje i parametry. Strefy warstwy wierzchniej. Kształ-
towanie struktury powierzchni – klasyfikacja powierzchni konstrukcyjnych. Struktura geome-
tryczna powierzchni (SGP) - metoda profilowa. Analiza cech, własności uŜytkowych i eksplo-
atacyjnych powierzchni przedmiotów obrabianych toczeniem, frezowaniem, szlifowaniem  
i elektroerozyjnie. Terminy, definicje, parametry chropowatości i falistości powierzchni. Pa-
rametry amplitudowe, przestrzenne, hybrydowe i funkcjonalne SGP. Metody pomiaru i anali-
zy parametrów SGP w układzie 2D i 3D z wykorzystaniem programów TalyMap oraz Ultra 
firmy Taylor Hobson. Charakterystyki nominalne przyrządów stykowych (z ostrzem odwzo-
rowującym) do pomiaru parametrów SGP. Kryteria doboru filtrów do filtrowania rodzajów 
nierówności SGP. Krzywa Abbota – Firestone’a (udziału materiałowego) i jej wykorzystanie 
do oceny powierzchni poddanych wysokim obciąŜeniom mechanicznych. Oznaczanie SGP w 
dokumentacji technicznej części maszyn. 
Laboratoria  
Pomiar napręŜeń własnych i mikrotwardości w warstwie wierzchniej przedmiotów. Kalibracja 
profilografometru Intra firmy Taylor Hobson, z głowicą wąskopasmową i końcówką do pomia-
ru chropowatości na wzorcach kalibracyjnych. Pomiar i analiza parametrów struktury geome-
trycznej powierzchni (SGP) w układzie 2D i 3D. Pomiary parametrów SGP wybranych próbek 
detali obrabianych toczeniem, frezowaniem, szlifowaniem i elektroerozyjnie. Obserwacja 
mikroskopowa powierzchni, ocena wybranych cech geometrycznych WW 
Literatura podstawowa   
[1] Grzesik W.; Podstawy skrawania materiałów metalowych. WNT, Warszawa 1998. 
[2] Oczoś K., Liubimov V.; Struktura geometryczna powierzchni – podstawy klasyfikacji  

z atlasem charakterystycznych powierzchni kształtowych. Wyd. Politechniki Rzeszow-
skiej, Rzeszów 2003. 

Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Adamczak S.; Pomiary geometryczne powierzchni. WNT, Warszawa 2008. 
[2] Ashby M., Jones D.; Materiały inŜynierskie. WNT, Warszawa 1995. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Wojciech Zębala, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji  
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji  
Specjalno ść wszystkie specjalno ści  
Kod - nazwa 
przedmiotu Z918 – Zautomatyzowane systemy pomiarowe w produkcj i 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 2 
Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: zapoznanie z budową, działaniem i parametrami systemów 
pomiarowych, stosowanych w zautomatyzowanej produkcji części maszyn. 
Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie sprawoz-
dań z ćwiczeń laboratoryjnych. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów na podstawie kartkówek  
i sprawozdań. 
Ocena ko ńcowa: ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Systemy pomiarowe stosowane w produkcji, definicje, parametry. Komputerowo wspomaga-
ne przetwarzanie i analiza wielkości mierzonych. Błędy pomiarów w ocenie dokładności wy-
miarowo kształtowej przedmiotów wytwarzanych metodami obróbki ubytkowej. Systemy kon-
troli aktywnej w produkcji seryjnej. Pomiary dokładności geometrycznej i pozycjonowania 
obrabiarek CNC. Systemy interferometrii i triangulacji laserowej. Wpływ warunków zewnętrz-
nych na dokładność pomiaru w warunkach przemysłowych. Pomiary parametrów struktury 
geometrycznej powierzchni (SGP) w układzie 2D i 3D z wykorzystaniem programów Taly-
Map oraz Ultra firmy Taylor Hobson. Charakterystyki przyrządów stykowych do pomiaru pa-
rametrów SGP. Opis i charakterystyki sond pomiarowych i zautomatyzowanych głowic po-
miarowych. Metody pomiaru narzędzi i przedmiotu obrabianego na obrabiarkach sterowa-
nych numerycznie. Bezpośrednie i pośrednie metody pomiaru i nadzorowania stanu ostrza 
skrawającego. Wykorzystanie pomiarów termowizyjnych w systemach pomiarowych. 
Charakterystyka systemu pomiarowego firmy FLIR. Komputerowa analiza obrazu 
termograficznego 
Laboratoria  
Pomiar i analiza struktury geometrycznej powierzchni w układzie 2D i 3D z wykorzystaniem 
profilografometru firmy Taylor Hobson. Pomiar dokładności frezarki CNC szybkim testem 
QC-20 Ballbar. Zautomatyzowany pomiar narzędzi i przedmiotu obrabianego na obrabiar-
kach CNC z wykorzystaniem głowic pomiarowych. Pośrednie metody nadzorowania stanu 
ostrza skrawającego, oparte na pomiarze sił skrawania z wykorzystaniem siłomierza piezo-
elektrycznego. Termowizyjne systemy pomiarowe procesów wytwarzania. 
Literatura podstawowa  
[1] Adamczak S.; Pomiary geometryczne powierzchni. WNT, Warszawa 2008. 
[2] Ratajczyk E.;  Współrzędnościowa technika pomiarowa. Wyd. PW, Warszawa 2005.  
[3] Jakubiec W., Malinowski J.; Metrologia wielkości geometrycznych. WNT, Warszawa 

2007. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Honczarenko J.; Obrabiarki sterowane numerycznie. WNT, Warszawa 2008. 
[2] Grzesik W.; Podstawy skrawania materiałów metalowych. WNT, Warszawa 1998. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Wojciech Zębala, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji  
Produkcji (M-6) 

 


