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A. USYTUOWANIE MODU£U W SYSTEMIE STUDIÓW 

 
Kierunek studiów Ekonomia 

Poziom ksztaùcenia I stopieñ 
(I stopieñ / II stopieñ) 

Profil studiów Ogólnoakademicki 
(ogólno akademicki / praktyczny) 

Forma i tryb prowadzenia studiów Stacjonarne 
(stacjonarne / niestacjonarne) 

Specjalno�ã Wszystkie 

Jednostka prowadz¹ca moduù Katedra In¿ynierii Produkcji 

Koordynator moduùu dr in¿. Aneta Masternak-Janus 

Zatwierdziù: 

 

 

 

 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynale¿no�ã do grupy/bloku 

przedmiotów 
Kierunkowy 
(podstawowy / kierunkowy / inny HES) 

Status moduùu  Obowi¹zkowy 
(obowi¹zkowy / nieobowi¹zkowy) 

Jêzyk prowadzenia zajêã Polski 

Usytuowanie moduùu w planie studiów 

- semestr Semestr IV 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

Semestr letni 
(semestr zimowy / letni) 

Wymagania wstêpne  
(kody moduùów / nazwy moduùów) 

Egzamin  Tak 
(tak / nie) 

Liczba punktów ECTS 3 

 
 
Forma 

prowadzenia zajêã 
wykùad ãwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 20 10 - - - 
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C. EFEKTY KSZTA£CENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTA£CENIA 

 

Cel 

moduùu 

Zapoznanie studentów z organizowaniem procesu produkcyjnego i dziaùalno�ci produkcyjnej  

i usùugowej  w przedsiêbiorstwie oraz z metodami i technikami wykorzystywanymi do 

rozwi¹zywania problemów w zarz¹dzaniu produkcj¹ i usùugami. 
 
(3-4 linijki) 

 
 

Symbol 

efektu 
Efekty ksztaùcenia 

Forma 

prowadzenia 

zajêã 

(w/ã/l/p/inne) 

odniesienie do 

efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 

efektów 

obszarowych 

W_01 

Student zna i rozumie podstawowe pojêcia 

zwi¹zane z produkcj¹ i usùugami oraz zasady                        

dotycz¹ce zarz¹dzania produkcj¹ i usùugami w 

organizacji. Zna podstawowe metody, narzêdzia                      

i systemy sterowania dziaùalno�ci¹ podstawow¹ 

W/Ã K_W10 
 

S1A_W01 
S1A_W02 
S1A_W07 
S1A_W08 
S1A_W11 

W_02 

Student ma wiedzê dotycz¹c¹ organizowania 

procesu produkcyjnego i dziaùalno�ci produkcyjnej i 

usùugowej  w przedsiêbiorstwie 

W K_W10 S1A_W01 
S1A_W02 
S1A_W07 
S1A_W08 
S1A_W11 

U_01 

Student potrafi posùu¿yã siê wùa�ciwie dobranymi 

technikami i metodami do rozwi¹zania problemów                       

w zarz¹dzaniu produkcj¹ i usùugami 

Ã K_U05 S1A_U06 
S1A_U07 

U_02 

Student potrafi opracowaã harmonogram produkcji 

wyrobów i realizacji usùug zapewniaj¹cy dotrzymanie 

terminów w oparciu o poznane techniki 

Ã K_U05 S1A_U06 
S1A_U07 

U_03 

Student potrafi rozpoznawaã i diagnozowaã                            
problemy z zakresu zarz¹dzania produkcj¹ i 

usùugami, potrafi analizowaã zjawiska i procesy 

zachodz¹ce w rozwoju wyrobów i usùug oraz 

dziaùalno�ci produkcyjnej i usùugowej 

W/Ã K_U05 S1A_U06 
S1A_U07 

K_01 

Rozumie potrzebê uczenia siê przez caùe ¿ycie i 

znaczenie podnoszenia swoich kwalifikacji 
zawodowych  

W/Ã K_K09 S1A_K06 

K_02 

Student potrafi my�leã i dziaùaã w sposób 

przedsiêbiorczy i szukaã jak najbardziej 

optymalnego rozwi¹zania problemu 

W/Ã K_K04 S1A_K07 

 
 

Tre�ci ksztaùcenia: 
 

1. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie wykùadu 

Nr 

wykùadu 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1 

Wprowadzenie do zarz¹dzania produkcj¹: Podstawowe definicje: produkty: 
wyroby i usùugi, system produkcyjny i proces produkcyjny, proces wytwórczy                                

i technologiczny. Naczelne funkcje przedsiêbiorstw. Ramy i strategia 

zarz¹dzania dziaùalno�ci¹ produkcyjn¹ i usùugow¹. 

W_01 
K_01 

2/3 

Produkt: Zaspokajanie potrzeb konsumentów. Dziaùalno�ã B+R. Sekwencyjny 

i zintegrowany rozwój produktu. Projektowanie wyrobów i usùug (równolegùe                          

i szeregowe), koszty projektowania. Ró¿norodno�ã wyrobów. Jako�ã. 

Niezawodno�ã. Cykl ¿ycia produktu. 

W_01 
W_02 
U_03 
K_01 

4 
Proces: Podstawowe rodzaje obróbek. Wybór procesu technologicznego i 

materiaùu. Zdolno�ã produkcyjna. Produkcja jednostkowa, seryjna i masowa. 

W_01 
W_02 
U_03 



K_01 

5 
Proces: Organizacja i przepùyw produkcji: formy stacjonarne, gniazdowe i 

liniowe, niepotokowe i potokowe.  

W_01 
W_02 
U_03 
K_01 

7 
Proces: Projektowanie systemów produkcyjnych i usùugowych. Technologia 

grupowa. Elastyczne systemy produkcyjne.  

W_01 
W_02 
U_03 
K_01 

8 
Przedsiêbiorstwo: Lokalizacja. Kryteria rozmieszczenia obiektów. Struktura 

technologiczna, przedmiotowa i mieszana. Wybór wyposa¿enia 

produkcyjnego. Obsùuga eksploatacyjna obiektów i wyposa¿enia. 

W_01 
W_02 
U_03 
K_01 

9 
Sterowanie dziaùalno�ci¹ podstawow¹ przedsiêbiorstwa: Sprzê¿enie                        

z marketingiem. Prognozowanie popytu. Funkcje sterowania 

W_01 
W_02 
U_03 
K_01 

10 
System planowania i sterowania produkcj¹: Procedura planowania potrzeb 
materiaùowych MRP I. Planowanie zapotrzebowania na zasoby MRP II. 
Koncepcja �just-in-time�. Ss¹cy system sterowania KANBAN.  

W_01 
W_02 
U_01 
U_03 
K_01 

 
2. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie ãwiczeñ 

Nr zajêã 

ãwicz. 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1 
Wykorzystanie Analizy Pareto  w podejmowaniu decyzji w zarz¹dzaniu 

produkcj¹ i usùugami 

W_01 
U_01 
U_03 
K_02 

2 
Wykorzystanie metody graficznej do okre�lania asortymentu wytwarzanych 
wyrobów i dostarczanych usùug oraz do prowadzenia polityki zakupów 

surowców przy zadanych warunkach ograniczaj¹cych 

W_01 
U_01 
U_03 
K_02 

3 
Wykorzystanie metody MRP do ustalania wielko�ci i terminów zleceñ 

produkcyjnych i zamówieñ do dostawców   

W_01 
U_01 
U_02 
U_03 
K_02 

4 
Sterowanie zapasami: wykorzystanie klasycznych modeli sterowania 
zapasami do przeprowadzania symulacji polityki zakupów danego dobra na 

podstawie prognozowanego zu¿ycia 

W_01 
U_01 
U_03 
K_02 

5 Kolokwium zaliczeniowe  

 
3. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie zadañ laboratoryjnych 

Nr zajêã 

lab. 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

   
   
   
   

 
4. Charakterystyka zadañ projektowych 
5. Charakterystyka zadañ w ramach innych typów zajêã dydaktycznych 
 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  



 

Symbol 

efektu 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejêtno�ci � odwoùanie do konkretnych zadañ projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 

Egzamin w formie testu, kolokwium na ãwiczeniach 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹, powinien znaã podstawowe pojêcia zwi¹zane z produkcj¹ 

i usùugami, zasady dotycz¹ce zarz¹dzania produkcj¹ i usùugami, a tak¿e narzêdzia, metody i 

systemy sterowania produkcj¹ i usùugami. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹ powinien 

dodatkowo dokonaã oceny analizowanych zjawisk i sytuacji z wykorzystaniem poznanych 

zasad, metod, narzêdzi, a tak¿e rozumieã wpùyw nowoczesnych systemów sterowania 

produkcj¹ i usùugami na poprawê konkurencyjno�ci przedsiêbiorstwa. 

W_02 

Egzamin w formie testu 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹, powinien znaã zasady dotycz¹ce organizowania procesu 

produkcyjnego i dziaùalno�ci produkcyjnej i usùugowej w przedsiêbiorstwie. Aby uzyskaã ocenê 

bardzo dobr¹ powinien rozumieã znaczenie wùa�ciwego zorganizowania produkcji w  czasie i 
przestrzeni dla efektywno�ci ekonomicznej i sprawnego dziaùania firmy. 

U_01 

Kolokwium na ãwiczeniach, bie¿¹ce przygotowanie do zajêã i aktywno�ã 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹, powinien poprawnie dobraã wùa�ciw¹ technikê, metodê w 

celu rozwi¹zania problemów  w zarz¹dzaniu produkcj¹ i usùugami. Aby uzyskaã ocenê bardzo 

dobr¹ powinien dodatkowo dokonaã oceny analizowanych zjawisk. 

U_02 

Kolokwium na ãwiczeniach, bie¿¹ce przygotowanie do zajêã i aktywno�ã 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹, powinien opracowaã harmonogram produkcji wyrobów i 

realizacji usùug zapewniaj¹cy dotrzymanie terminów. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹ 

powinien dodatkowo dokonaã oceny i interpretacji analizowanych zjawisk. 

U_03 

Egzamin w formie testu, kolokwium na ãwiczeniach, bie¿¹ce przygotowanie do zajêã i 

aktywno�ã 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹, powinien w wiêkszo�ci poprawnie rozpoznaã i 
zdiagnozowaã problem z zakresu zarz¹dzania produkcj¹ i usùugami i na tej podstawie 

sformuùowaã wnioski i wskazaã optymalne rozwi¹zanie problemu. Powinien w wiêkszo�ci 

poprawnie analizowaã zjawiska i procesy zachodz¹ce w rozwoju wyrobów i usùug oraz 

dziaùalno�ci produkcyjnej i usùugowej. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹ powinien caùkowicie 

rozpoznaã i zdiagnozowaã problem, sformuùowaã wnioski i wskazaã optymalne rozwi¹zanie, a 

tak¿e  

K_01 

Dyskusje podczas wykùadu, bie¿¹ce przygotowanie do zajêã i aktywno�ã 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien rozumieã potrzebê staùego uzupeùniania wiedzy z 

zakresu zarz¹dzania produkcj¹ i usùugami. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹ student powinien 

posiadaã kompetencje korzystania z dostêpnych zasobów wiedzy. 

K_02 

Kolokwium na ãwiczeniach, bie¿¹ce przygotowanie do zajêã i aktywno�ã 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien umieã wykorzystaã zdobyt¹ wiedzê do 

rozwi¹zywania problemów z zakresu zarz¹dzania produkcj¹ i usùugami oraz rozumieã 

potrzebê wa¿no�ci profesjonalnego dziaùania. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹ powinien 

dodatkowo wykazaã siê umiejêtno�ci¹ zaproponowania wùa�ciwych dziaùañ kierunkowych w 
celu poprawy konkurencyjno�ci przedsiêbiorstwa. 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. NAK£AD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
 Rodzaj aktywno�ci obci¹¿enie 



studenta 

1 Udziaù w wykùadach 20 
2 Udziaù w ãwiczeniach 10 
3 Udziaù w laboratoriach  
4 Udziaù w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) (2+6) 
5 Udziaù w zajêciach projektowych  
6 Konsultacje projektowe  
7 Udziaù w egzaminie 2 
8   
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpo�rednim udziale 

nauczyciela akademickiego 
40 

(suma) 

10 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje na zajêciach 

wymagaj¹cych bezpo�redniego udziaùu nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

1,5 ECTS 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykùadów 8 
12 Samodzielne przygotowanie siê do ãwiczeñ 10 
13 Samodzielne przygotowanie siê do kolokwiów 12 
14 Samodzielne przygotowanie siê do laboratoriów  
15 Wykonanie sprawozdañ  
15 Przygotowanie do kolokwium koñcowego z laboratorium  
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji  
18 Przygotowanie do egzaminu 12 
19   
20 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 42 
(suma) 

21 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach 

samodzielnej pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

1,5 ECTS 

22 Sumaryczne obci¹¿enie prac¹ studenta  82 
23 Punkty ECTS za moduù 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 
3 ECTS 

24 Nakùad pracy zwi¹zany z zajêciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin zwi¹zanych z zajêciami praktycznymi 

10+6+10+12=38 

 
25 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach zajêã o 

charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 

1,4 ECTS 
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