
Załqczniknr ] do ucłrwaĘ nr I04 Senatu Politechniki opolskiej z dnia 26.05.2021 r.

Załqcznĺk nr 71 do Księgi lokości Kształcenia

KARTA PROGRAMU STUDIOW
Nazwa progľamu studiów (kierunku studiów) Zarządzanie ĺ inżynieria pľodukcji

Nazwa wydziału Wydzĺał Inżynieľiĺ Pľodukcjĺ i LogisĘki

poziom stuđiów (I stopnia / II stopnia /jednoli-
te studia magisterskie) studia I stopnia

profi l studiów (ogólnoakademicki l pral<ty cz-
nY) ogólnoakademicki

foľma studiów (stacjonarne / niestacjonarne) stacjonaľne

pľogram studiów obowiązuje ođ ľoku akade-
mickiego 202112022

data i numer uchwały Senatu pľzyjmującej
stuđiów

data i numeľ uchwĄ Senatu pľzyjmującej
kięrunkowe efekqy uczenia się

ptryporządkowanie do dziedziny lub dziedzin
nauki

- dziedzina nauk społecznych
- dziedzina nauk inzynieryjno-technicznych

wskazanie dyscypliny (nauki lub sztuki) lub
dyscyplin (w przypadku kilku wskazać _ pod-
kĺeślić - dyscyplinę wiodącą do której
ođnosi się minimum 50% efektów uczenia się)

_ dziedzina nauk społecznych
dyscypiiny naukowe:

nauki o zaľządzaniu ijakości
_ dziedzina nauk inŻynieryjno-technicznych

dyscypliny naukowe:
inĘnieria mechaniczna

czas truiania (w semestrach) 7 semestrów

|iczbapunktów ECTS zta

tytuł zawodowy otľzymywany przez absolwen-
ta lnz}łl1eľ

klasyfikacja ISCED 0488

z'wiąz;ek z misją uczęlni i jej strategią rozwoju

Kształcenie wysoko wykwaliÍikowanej kadry oraz
rozwój i wdrazanie nowych technologii, budowa-
nie nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego
z poszanowaniem zasad etyki, promowanie índy-
widualnego ľozwoju jeđnostki, wspóĘraca z oto-
czeniem gospodarczo-biznesowym, kształcenie
umiejętności poľuszania się po rynku pracy _ cele
te są zawarte w zaJ<łađanych efektach uczenia się.
Wypehiając misję Politechniki opolskiej oraz
cele stľategiczne zawute w Stľategii Rozwoju Po,
a takŻe uwzględniaj ąc zmiany na krajowym rynku
pracy i zainteľesowania przyszłych studentów,
Wydział ofeľuje studia na kierunku zanqdzanie i
inź7lnÍeria produkcji, cieszące się od wielu lat
duzym zainteresowaniem wśród młodzieży wy-
bieĄącej studia wyższe. od roku akademickiego
201712018 w pľogramie studiów pierwszego stop_
nia ści:



- inzynieľia zaruądzania (lZ),
- inzynieľia pľocesów i systemów przemysło_

wych (IPSP).
od ľoku akademickiego 20Z1lZ022 wpľowadzono
nową specialność Lean Managęment (LM).

celę kszüałcenia oraz możliwości zatrudnienia i
kontynuacji sfudiów

Absolwent posiada wiedzę w zakľesie inżynieľii
pľodukcji, któľa koncęntruje się na oľgarrizacyjno-
technicznym pľą/gotowanĺu pľodukcji, ĺnnowa_
cyjności produktów i pľocesiw technologicznych
oruz inĘnieľii jakości. Posiada również potrzebną
wiedzę z zal<ręsu nauk ekonomicznych oraz,
o zw ządzaniu pľzeds ięb ioľstwem.
Absolwent posiada umiejętności menadżęrskie
oraz rozwiązywania zagadnień z otganizacyjno-
technicznego pľąygotowania pľodukcji aruz inży-
nieľii jakości w inżynieľii produkcji, w ým:
. pľojektowania nowych i nadzoľowania ĺstnleJą_

cych pĺocesów i systemów produkcyjnych;
. nadzorowania obiektów i systemów zwządzanią
. doboru mateľiałów konstľukcyjnych;
. zuządzania kosztami i finansami pľzedsiębioľ-

stwa;

" zwządzania pľzedsięwzięciami ;
o zastosowanie informatycmyclr nwzędzi wspo-

ma gaj ących zar ządzanie pro dukcj ą;
, zrządzania pľzodsiębiorstwarni pľodukcyjnymi.
Absolwent jest pruygotowany do:
. zarządzania pľocesami pľodukcyjnymi

w obszaľze oľganizacyjno-technicznego przygo-
towania pľodukcji, innowacyjności produktów
i pľocesów technologicznych oraz inżynieľii ja_

kości;
. koordynowania i nadzoľowania działań z zalcę-

su marketingu pľzemysłowego i logistyki pro_
dukcji;

. oľganizowanĺa i zarzadzania peľsonelem oľaz
koordynowania pľac zespołów pľacowniczych;

. udziału w realizacji i wdrożeniu pľac badaw-
crych i ľozwojowych, mĺłasz,cza doĘczących
innowacji technologicznych i oľganizacyjnych;

. udziału w pľacach doýczących doľadztwa tech-
nicznego i organizacyjnego w pľzedsiębioľ-
stwach pľodukcyjnych;

o podjęcia studiów dľugiego sĺopnia.
Absolwent jest przygotowany do pľacy w:
r maých, śľednich i duzych pľzedsiębiorstwach

pľodukcyjnych;
. jednostkach pľojektowych i doľadczych zajmu-

jących się organizacyjnotechnicznym przygo-
towaniem produkcji, innowacyjnością produk-
tów i pľocesów technologicanych oľaz inżynieľii
jakoŚci;

. jednostkach gospodar czy ch oraz administľacyj-
nych, w których wymagana jest wiedza tech-
niczna, ekonomiczna í ĺnfoľmatyczna oľaz umie*
ięĺtości organizacyine.



wymagania wstępne - oczekiwane kompeten-
cje kandydata(szczegő|nie w pľzypadku stu_

diów dľugiego stopnia)

Wymaga się od kandydata na studia I stopnia na
kierunku zarzqdzanie i inźynicria produkcjÍ ogől-
nej wiedzy z zal<resu preferowanych pľzedmiotów
takich jak: geografia, matemaĘlka, fizyka (z
astľonomią), informatyka, język polski, wiedza o
społeczeństwie, na poziomie szkoĘ średniej. Po-
ziom 4 PRK.

zasady ľekrutacji (zgodne z uchwałą rekruta-
cyjną)

Podsĺawą ptzyjęcia na studia stanowią wyniki
egzaminu mafuralnego (dojrzďości) z języka ob-
cego nowoż1rtnego, oraz 2 przedmiotów wybľa-
nych z grupy przedmiotów: matematyka, ťlzyka,
infoľmatyka, geogľaÍi a, więdza o społeczeństwie,
ięzyk polski.

ľóżnice w stosunku do innych pľogľamów o
podobnie zdefiniowanych celach i efektach
uczenia się prowadzonych w Politechnice
Opolskiej

Ze wzgtędu na pokľewieństwa obszaľowe kierun-
ku mľzqdzanie i inąynieľia pľodukcjí z kieľun-
kiem logistyka, czy łnżynieria bezpieczeństwa
realiruje się podobne przedmioty (np. anaLizama-
temaĘczna, ťlzyka) na pieľwszym roku studiów'
Występują ľównięż podobne treści w kilku blo-
kach na wyŻsąĺch semestľach, pokrewne z kie-
runkiem mechanÍka Í budowa maszJm. Z tego też
względu pľzy ľekrutacji na studia drugiego stopnia
na kieľunku zarzqdzanie ź inąyniería prođukcji
brane są pod uwagę te i inne kierunki inĄnieľ_
skie.

sposoby weryfikacj i zakŁadany ch efektów
uczenia się

Zal<ładane efekty uczenia się będą podlegaĘ we-

ryÍikacji w sposób okľeślony w kartach opisu
pľzedmiotu. Zaliczanie zajęi dydaktycznych do-
konywane jest na podstawie weryfikacji efektów
kształcenia, w foľmie: prac kontrolnych' spľaw-
dzianów, projektów, ręfęľatów oľaz innych form
sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji
społęcznych studentów (Ręgulamin Studiów Po).

łączna |iczba punktów ECTS, któľą student
uzyskuje w ramach zajęć,wymagających bez-
pośľedniego udziafu nauczycieli akademickich 190

łączĺa liczba punktów ECTS, któľą student
uzyskuje w ľamach zajęć, z zakľesu nauk pod-
stawowych, do ktirych odnoszą się efekty
uczenia się dla okľeślonego programu stu-
diów, poziomu i pľofilu studiów

42

dla pľofilu pľaktyczne go łączna liczba punk-
tów ECTS pľzypisanych do zajęć ztxĺiązanych
z pr akty cznym przygo towaniem zawodowym,
dla pľofilu ogólnoakademickiego Łączna liczba
punktów ECTS pľzypisanych do zajęć Zvłią-
zmych z prowadzonymi badaniami nauko-
wymi w dziedzinie nauki lub sztuki rwiązanej
z kíerunkiem

110

Iiczbapunktów ECTS, któľą student musi
uzyskaó w ľamach zajęć z dziedziny nauk
humanistyc znych lub nauk społecmych

1 2 t

sumarycme wskazniki
charakteryzujące pľo-
gramstudiów, awĘ/m:



w przypadku studiów stacjonaĺnych I stopnia
lub jednolitych magisterskich lĺczba godzin
zajęć, z wychowani a firy cznego

60

pľocentowy udział liczby punktów ECTS dla
dyscypliny nauki (lub sztuki) ,,i'' w łącznej
liczbie punktów ECTS _ konieczny do okľe-
ślenia dla kazdej dyscypliny, w przypadku
pľogramu studiów pt ąlpoľządkowanego do
więcej niż jednej dyscypliny nauki (lub sztu-
ki)

58o/o w dyscyplinie nauki
o zarządzarliu i jakości;

4ZYo w dyscyplinie inży-
nierĺa mechaniczna

Pľogľam studiów zaopiniowany przezwydziałowy organ samoĺządu studenckiego.

e,ľúłu
podpis pľledstawicie la

b

wydziałowego

oľganu samorządu studenckiego

DZIEKAN

data, podpis, pieczątka dziekana



Załączĺknr 1do UchwĄ ĺr2ĺ20Żĺ
Rađy Dydaktycznej kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

t\WyozIAŁ IľĺżvľIERII PnouuKcJI I
LocrsrYKr POLITECHNIKA

OPOLSKA

Prłľ.ľv I PRoGRAľ'ĺY sTUDIÓw
Sruov PLAľvs ÁND pRoGRAMMEs

KrnnuNEK Sľuolow - FIELD oF sTUDY

- Z^PZ'ĄDZANIE I INZYNIERIA PRODUKCJI

. MANAGEMENT AND PRODUCTION
ENGINEERING

Studía stacjonarne
píerwszego stopnia

FÍrst Cycle Programme - FuII-Time Studíes

Polĺtechnĺka opolska, 2o2t r.



Politechnika Opolska
Wdział lnżynisńi PÍodukcji i Logiďyki

Politechnika Opolska
Wýdział lnżynierii Produkcii i LogisĘki
Opole 2021r.

Kierunek studiów: zARzĄDzANlE l lNłNlER|A PRODUKCJl
Fi€ld of study: MANAGEMENTAND PRoDUcTĺoN ENG|NEER|NG

GHARAKTERYSTYKA oGÓLNA

kierunek studiów: z^Pz]\oz^NlE l lNżYNlERlA PRoDUKcJl

profil: oollłĺołxłDEMtcKl

nazwa wydziału: Wyoznt lľżvľleRll PRoouxc.ll l LoGlsTYKl

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daty

obowiązuje od roku
akademickiego

2021t2022

forma studiów (stac|onarne / niestacjonarne} stacionarne

poziom studiów (l stopnia / ll stopnia} l-go stopnia

czas tnwania (wsem.) 7

tytuł zawodoľ,ĺy otľzymywany pľzez absolwenta inżynier

liczba punktów EcTs 214

2



Polilechnika Opolska

Wdziá lnżynieńĺ PÍodukcji i Logistyki
Kierunek sludiów: zARzĄDzANlE l lNŻYNlER|A PRoDUKcJl

Field of study: MAMGEMENTAND PRODUCTION ENGINEERING

PLAN STUDIOW- STUDY PLAN

POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDzlAŁ lNżYNtERt! PRoDUKcJt ! LoGIswKl

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING AND

LOGtSTtCS
Kierunek studiów:

zl\P7 ĄD7AN|E t INżYNIERIA PRoDUKcJl
Field of study:

MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING
Sruon Sĺłc..loľłnľE PtERwszEGo sToPNlA - lľżvľrRsrce

Flnsr Gvcle PnocRnrĺrĺe _ Full-TIue Sruoles (Engineer's degree)

SpecĺnlľoŚl _ SpecnllzATloN:
lľżvľleruł pRocesÓw l sYsTEMlW PRzEiJrYsŁowYcH
- lľousĺnlłl PRocpsses Aľo Svsĺeľls ENG|NEERING

ltĺżvľleruł zARzĄDzANlA
- Eľqľepnlľc Mnnecenĺeľĺ

Leeľ MaľłcEMENT
- Lenľ Maľłoenĺeľĺ

SEMESTR: ĺ (1't Semesteľ)
Liczba godzln zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes) (Proiect) (Seminar)

1.1
Podstawv zaządzania

30E 30 6 K
Fundamentals of management

1.2
Technologie informacyjne í5 30 4 KO
lnÍormation technology

í.3
och rona własności intelektualnej

30 2 KO
I ntellectual property protection

1.4
Prawo gospodarcze

30 2 P
Economic law

í.5 Ekologia í5 1 P
Ecology

1.6
Algebra z geometrią

30E 15 5 P
Algebra with geometry

1.7
Analiza matematyczna

30 30 5 P
Mathematical analysis

í.8
Mikroekonomia í5E í5 3 P
Microeconomics

Pzedmioty wybieľalne - wymagana liczba p. ECTS w semestľze
(optional units - compulsory ECTS in a semesteľ)

2

í.9 Pzedmiot humanistyczno-spobczny I
30 (2) W

Humanistic and social course I

Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester)

225 120
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

345

SEMESTR: 2 (2"d Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes) (Project) (Seminar)

3



Politechnika Opolska
vwdziď lnżynieńi PÍodukcji i Logislyki

KieÍunek sludiów: zARzĄDzANlE l lNłNlER|A PRoDUKcJl
Field ď study: MAMGEMENT AND PRoDUcTloN ENG|NEER|NG

2.1
Materiałoznawstwo

30 í5 4 K
Materials science

2.2
Grafika inżynierska

30 30 í5 6 K
Engĺneering graphics

2.3
Zarządzanie ś rod owi skowe

30 2 P
Environmental management

2.4
Statystyka

30E 30 5 P
Statistics

2.5
Fizyka í5E í5 30 6 P
Phvsĺcs

2.6
Makroekonomia

30E í5 4 P
Macroeconomics

Pzeđmioý wybĺeralne - wymagana liczba p. EcTs w semestze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

3

2.7
Pzedmiot humanistyczno+połeczny ll

30 (3) W
Humanistic and social course ll

Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester)

ĺ95 150
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

3'ĺ5

SEMESTR: 3 (3d Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboľatory
classes)

(Project) (Seminar)

3.1
Finanse i rachunkowoŚć

30E 30 6 K
Finance and accounting

3.2
Zaĺządzanie bezp iecze ństwe m í5 í5 2 K
Safety management

3.3
Procesy i techniki produkcyjne

30E í5 {5 6 K
Processes and production techniques

3.4
l nformatyka w inżynierii produkcji

30 30 5 K
lnformation technology in production engineering

3.5
Język obcy

30 2 KO
Foĺeiqn language

3.6
l'Ąfochowanĺe fizyczne

30 0 KO
Physical education

3.7
Marketing

30 í5 3 P
Marketing

3.8
Badania operacyjne

30E í5 ĺ5 6 P
Operational research

Liczba godzin W semestlze (Number oÍ hours in a
semester)

165 120 90
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

375

SEMESTR: 4 (4h Semester)
Liczba godzin zajęé w semestrze; E - egzamin
Woľking time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot w c L P s

Subject unit _ semester curľicular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Proiect) (Seminar)

4-1
Rachunek kosáów dla inżynierów

30E 30 5 K
Cost accounting for engineers

4.2
Zarządzanie produkcją i usługami

30E 30 í5 6 K
Management of production and services q

4.3
Podstawy projektowania inżynierskiego

30 í5 í5 5 K
Fundamentals of engineering design

4



Politechnika Opolska
vwdziď lnżynierii Produkcji i Logistyki

KieÍunek studiów: zARzĄDzANlE l lNŻYNlER|A PRoDUKcJl
Field of study: MAMGEMENTAND PRODUCTION ENGINEERING

4.4

Automatyzacja i roboýzacja proceslw
produkcyjnych

30E ĺ5 15 6 K
Automation and robotization of production
processes

4.5
Pođstawy metrologii

30 í5 3 K
Fundamentals of metrology

4.6
Bazy danych í5 15 3 K
Databases

4.7
Język obcy

30 2 KO
Foreign language

4.8
\Ąfochowanie fizyc'zne

30 0 KO
Physical education

Liczba godzin w semestze (Numbeľ of hours in a
semester)

í65 90 75 60
30

Razem godzin/ECTS w semestze (Total hourslECTS in a
semesteľ)

390

SEMESTR: 5 (5h Semester) Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot w c L P s

Subject unlt - semesteľ curricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Semlnar)

5.í
ZaządzanieiakoŚcią

30E í5 í5 5 K
Qualiý management

5.2
Log isýka w pzedsiębĺorstwie

30E 30 5 K
Logistics in enterprise

5.3
Język obcy

30 2 KO
Foreign language

SpecJalnośé: lnłnieria procesów i systemów pzemyďovyydl
Specializatĺon: lndustrial Pľocesses And Systems Engineeľing

5.4
Metodyka projektowania inŻynierskiego

30 15 4 K
Methodology of engineeľing design

5_5
organizacja systemÓw przemyďowych

30E ĺ5 4 K
Organization of industrial systems

5.6
Grafika komputerowa

30 í5 3 K
Computer gľaphics

5.7
Techniczne pzygotowanie produkcji

30 í5 4 K
Technical preparation of production

5.8
Zarządzanie utzymaniem ruchu í5 30 3 K
Plant maintenance management

Liczba godzin W semestze {Numbeľ of hours in a
semester)

í95 120 60 0 0
30

Razem godzin/ECTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semesteľ)

375

Specjalność: lnżynieria zaządzania
Specĺalizatĺon: Engineering Management

5.9
Sterowanie i harmonogramowanie produkcji

30E í5 4 K
Control and production scheduling

5.10
Marketing pzemysłowy

30 15 3 K
lndustrial marketing

5.í í Zaządzanie pzedsięwzięcĺem inwesýcyj nym
30 í5 3 K

I nvestment project management

5.12
Podstawy zaządzania wiedzą í5 30 4 K
Fundamentals of knowledge management

5.ĺ3
Zaządzanie relacjami z klientem ĺ5 30 4 K
Customer ľelationship management

5



Polilechnika Opolska
VĘdzĺď ĺnżynierii Produkcjĺ i Logiśyki

Kierunek studiów: zĄRzĄDzANlE l INŻYNlER|A PRODUKcJl
Fieĺd of study: MAMGEMENTAND PRoDUcTloN ENG|NEER|NG

Liczba godzin w semestŻe (Number of hours in a
semester)

í80 í05 90 0 0
30

Razem godzin/ECTS w semestÍze (Total hours/ECTS in a
semester)

375

Specjalnośé: Lean Management
Specializatlon : Lean Management

5.14
Wprowadzenie do Lean Management

30 3 K
lntroduction to Lean Management

5.í5
Doskonalenie procesów i zaządzanie zmianą

30 í5 3 K
Process improvement and change management

5.í6
Zarządzanie sp rawnością maszyn i uządzeŕl í5 30 4 K
Machine and devices performance management

5.17
Nazędzia Lean Management

30E 30 5 K
Lean Management tools

5.ĺ8
Strategia rozwoju kultury Lean

30 3 K
Strategy of Lean culture development

Liczba godzin w semestze (Numbeľ of hours in a
semester)

í95 120 45 0 0
30

Razem godzĺn/ECTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semester)

360

SEMESTR: 6 (6'h Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester currlcular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

6.1
Kom puterowe wspomaganie prac inŻynieľskich

30 í5 30 5 K
Computer aided engineering

6.2
Projektowanie proceslw technologicznych

30E í5 í5 6 K
Design of technological processes

6.3
Jęzvk obcv

(E) 30 2 KO
Foreign language

SpecjalnoŚć: lnŹynieľia proceslw i systemów pzemyďowyďl
Specialization: lndustrial Processes And Systems Engineering

6.4
tĄłbrane języki programowania

15 30 4 K
Selected programming languages

6.5
Komputerowe wspomaganie technolog ii maszyn ĺ5 30 4 K
Computer aided machine technology

6.6
Projektowanie procesów produkcyjnych i

logistycznych 30E 15 4 K
Design of production and logistic processes

6.7
N orm alizacja w zarządzaniu jakością

í5 30 4 K
Normalization in quality management

6.8
Wprowadzenie do badań naukowych í5 1 KO
I ntroduction to scientific research

Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semesteľ)

135 60 í50 0 í5
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

360

Specjalnośó: lnżynieria zaządzania
Specializatĺon: Engineering Management

6.9
Zaĺządzanie jakoŚcią produkcj i

15 30 4 K
QualiV management of production

6.í0
EfektywnoŚr i prod ukýwnoŚć przedsiębiorstw í5E 30 4 K
Efficiency and productivity of enterprises

6.í 1
N umeryczne metody zaządzania prod u kcj ą 15 30 4 K
Numerical methods of production management

6.12
Projektowanie baz danych produkcyjnych í5 30 4 K
Design of production databases

6



Politechnika Opolska
vwdział lnżynieÍii PÍodukcji i Logislyki

Kierunek íudiów: zARzĄDzANlE l lNłNlER|A PRoDUKCJl
Field of study: MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING

6.ĺ3
Wprowadzenie do badań naukowych

15 1 KO
lntroduction to scientific research

Liczba godzin w semesttze (Number of hours in a
semester)

120 90 í35 0 í5
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS ĺn a
semester)

360

Spe$alność: Lean Management
Specialization: Lean Management

6.í4
Ąrchitektura i modelowanie procesów biznesowych

30E 30 5 K
Ąrchitecture and modelling of business processes

6.í5
Symulacła i optymalizacja procesów

í5 30 4 K
Simulation and optimĺzation of processes

6.í6
Systemy sterowania i wizualizacj i í5 30 4 K
Contľol and visualĺzation systems

6.17
Planowanie i oľganizacja produkcji

30 í5 3 K
Planning and organization of production

6.í8
Wprowadzenie do badań naukowych í5 1 KO
lntroduction to scientific research

Liczba godzin W semestlze (Numbeľ of hours in a
semester)

{50 45 í35 30 ĺ5
30

Razem godzin/ECTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semester)

375

SEMESTR: 7 (7h Semester) Liczba godzin zajęé w semestrze; E _ egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboľatory
classes)

(Project) (Seminar)

7.1
Praktyka (4 tygodnie)

godziny niekontaktowe (un-contact hours) 5 K
Practice (4 weeks)

7,2
Praca dyplomowa (projekt inŹynierski)

godziny niekontaktowe (un-contact hours) í5 K
Diploma thesis (engineering project)

SpecjalnoŚÓ: lnżynieľia pľocesów i systemlw przemyďowych
Specialization: lndustrial Pľocesses And Systems Engineering

7.3
Modelowanie i symulacia procesów produkcyjnych

í5 30 2 K
Modelling and simulation oÍ production processes

7.4
Komercjalizacja i transÍer technologii

30E ĺ5 3 K
Commercialization and technology transfer

7-5
Zintegrowane systemy wytwazan ia

15 30 2 K
l ntegrated manuíacturing systems

7.6
Analiza systemowa w inżynierii produkcji

30 15 2 K
System analysis in production engineering

7.7
Seminarium dyplomowe

30 1 K
Diploma seminar

Liczba godzin w semestrze (Numbeľ of hours in a
semester)

90 60 30 0 30
30

Razem godzin/ECTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semester)

210

Specjalność: l nżynieria zarządzania
Specialization: Engineeľing Management

7.8
Control li n g w zarządzaniu produ kcj ą 30 í5 2 K
Controlling in production management

7-9
l n nowacyi nośl organ izaci i i system ów zarządzania

30E í5 3 Klnnovativeness of organization and management
systems

7.10
Zarządzanie jakością usłu g

30 í5 2 K
Service quality management

7.11
Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw

30 í5 2 K
Logistics and supply chain management

7



Politechnika Opolska
\Ąłdzial lnżynierĺi Produkcji i Logistyki

Kierunek sludiÓw: zARzĄDzANlE l lNłNlER|A PRoDUKcJl
Field of íudy: MAMGEMENTAND PRoDUcTloN ENG|NEER|NG

7.12
Seminarium dyplomowe

30 1 K
Diploma seminar

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

120 45 0 ĺ5 30
30

Razem godzin/ECTS w semestĺze (Total hours/ECTS in a
semester)

210

SpeQalność: Lean Management
Specialization: Lean Management

7.13
Lean Six Sigma

30E í5 15 3 K
Lean Six Sigma

7.14
Pomiar i ocena wynikÓw í5 30 3 K
Measurement and evaluation of results

7.15
Warsztaý Kaizen

30 1 K
Kaizen workshops

7.16
Zwinne pzywództwo

30 15 2 K
Agile leadership

7.17
Seminarium dyplomowe

30 1 K
Diploma seminar

Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester)

75 60 í5 0 60
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

210

PLAN sTuDlÓw nłzeĺu (ToTAL STUDY PLAN) ECTS
Specjalnośé: lnżynieria procesów i systemów pzemysłowych
Specialization: lndustrial Processes And Systems Engineering

Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów
2400 210

Total contact hours/ECTS in study plan

Specjalnośé: lnżynieĺia zaĺządzania
Specialization: Engineering Management

Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów
2400 210

Total contact hours/ECTS in study plan

Specjalność: Lean Managemenĺ
Specialization: Lean Management

Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów
2400 210

Total contact houľs/ECTS in study plan

sTAwsTYKA PRoGRAMU KszTAŁcENlA
Specjalnośé: lnżynieria procesów i systemlw pzemysłowych
Specialization: lndustrial Pľocesses And Systems Engineering

Tvp Przedmioty p. EGTS liczba godzin

KO Ksáałcenia ogólnego 15 270

K Kierunkowe 148 1590

P Podstawowe 42 480

W [Ałbieralne 5 60

Łącznie z'.t0 2400

SpecJalnośó: lnżynieria zaÍządzan a
Specialization:

Tvp PrzedmioĘ p. EGTS liczba godzin

KO Kształcenia ogólnego 15 270

K Kierunkowe 148 1590

P Podstawowe 42 480

W V1ýbieralne 5 60

Łącznie: 210 2400



Politechnika Opolska

Wdziď lnżynierii Produkcji i Logislyki
Kierunek íudiów: zARzĄDzANlE l lNŻYNlER|A PRoDUKcJl

Field of sludy: MANAGEMENTAND PRODUCTION ENGINEERING

Specjalnośé: Lean Management
Specialization: Lean Management

Tvp Przedmioty p. EGTS liczba godzin
KO Ksáałcenia ogólnego 15 270
K Kierunkowe 148 1590

P Podstawowe 42 480
W V1&bieralne 5 60

Łącznie: 210 2400

Pľogram ksáďcenia dostosowany do wydziałowych efektów uczenia się dla kierunku studĺów zĄRzĄDzANlE l

lNŻYNlERlA PRoDuKcJl (studia pienľszego stopnia)
Plan iprogram studiów:

- uchwalony pzez Senat Po w dniu nie podano daý
- zaopiniowany pÍzez samoząd studencki.

Politechnika Opolska
\Áfrdział lnżynierii Produkcji i Logisýki
Opole 2021 r.

1ąc^aL"ťI'---
dr Metelski

ds.

I



Załqcznik nr 77 do Księgi lakości Kształcenio

KARTA PROGRAMU STUDTOW
Nazwa pľogľamu studiów (kierunku studiów) Zarządzanie i inżynĺeľia produkcji

Nazwa Pľodu ll

poziom studiów (1 stopnia / II stopnia / jednoli-
te studia magisteľskie)

studia I stopnia

ogólnoakademicki
pľofi l sfudiów (ogólnoakademicki/praký czny)

niestacjonaľne
foľma studiów (stacjonaľne / niestacjonarne)

pľogram studiów obowiązuje ođ ľoku akade-
mickiego z\nlzA2Z

data i numer uchwĄ Sęnatu przyjmującej
progľam sfudiów
data i numęr uchwaĘ Senatu pľzyjmującej
kięrunkowe efekty uczenia się

_ dziedzina nauk społecznych
_ dzieđz:ľra nauk inżynieryjno-technicznych

przyporząďkowanie do dziedziny lub dziedzin
nauki

_ dziedzina nauk społęcznych
dyscypliny naukowe:

nauki o zaľządzaniu ijakości
- dziedzina nauk inrynieryjno-technicznych

dyscypliny naukowe:
inż'''rnieľia męchaniczna

wskazanie dyscypliny (nauki lub sztuki) lub
dyscyplin (w ptzypadku kilku wskazać _ pod-
kľeślii _ dyscyplinę wiodącą do ktiľej
odnosi się minimum 50% efektów uczenia się)

7 semeskówczas tľwania (w semestľach)

2roliczbapunktów ECTS

mzynler
tytuł zawodowy otľzymywany pÍzez absolwen-
ta

klasyfikacja ISCED 0488

Kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry oruz
rozwój i wdľażanie nowych technologii, budowa-
nie nowoczesnęgo społeczeństwa infoľmacyjnego
z poszanowaniem zasad etyki, pľomowanie indy-
widualnego rczwojujednostki, wspóĘraca z oto-
czeniem gospodaľczo-biznesowyrĺq kształcenie
umiejętności poľuszania się po rynku pľacy _ cele
tę sązawarte w zakładanych efektach uczenia się.
WypeŁriając misję Politechniki opolskiej oÍaz
cele stľategiczne zawatte w Strategii Rozwoju Po,
atakŻe uwzględniając zmiany na kĺajowym rynku
pľacy i zainteľesowania ptryszĘcll studentów,
lVydział oferuje studia na kierunku zaľz,qdzaníe i
íniynieľia produkcji, cieszące się od wielu lat
duĄm zainteresowaniem wśród młodzieży wy-
bieľającej studia wyŻsze. od ľoku akademickiego
Ż0I7l20I8 w pfogramie studiów pieľwszego stop-
nia woľowadzono nasteouiace soecialności:

zuĺięekzmisjąuczelni i jej strategią rozwoju



- inżynieľ ia zarząđzania (|Z),

- inżynieľia pľocesów i systemów pľzemysło-
wych (IPSP).

od roku akademickĺego 202112022 wprowadzono
śó Lęan

cele kształcęnia oraz możliwości zatrudnienia i
konýnuacji sfudiów

Absolwent posiada wĺedzę w zakresie inzynierii
pľodukcji, która koncenkuje się na oľganizacyjno-
technicznym pľzygotowaniu produkcJi, innowa_
cyjności pľoduktów i pľocesów tebhnologiczĺlych
oĺaz inĘnieľii jakości. Posiada również poť:zebną
wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych oraz
o zar ządzaniu pľzeds iębioľstwem.
Absolwent posiada umĺejętnoścl menadżerskie
oľaz rozwiązywania zagadnień z oľganizacyjno_
technicznego pľzygotowania produkcji aruz tnży-
nieľii jakości w inąmieľii produkcji, w Ęm:. pĘektowania nowych i nadzorowania istnieją_

cych procesów i systemów pľodukcyjnych;
. nadzoľowania obiektów i systemówzwządnnia;
. doboru mateľiałów konstľukcyjnych;
. zaÍądzania kosztami i finansami pľzedsiębior-

stwa;
. zaÍąd7Änia pľzedsięwzięciami;
o zastosowanie informatycmych nuzędzi wspo_

magaj ący ch zaruądzan:ie pro d ukcj ą;. zarządzania pľzodsiębiorstwami pľodukcyjnymi.
Absolwent jest przygotowany do:
. zatządzania pľocesami produkcyjnymi

w obszaľze oľganizacyjno-technĺcznego prą/go_
towania pľodukcji, innowacyjności pľoduktów
i pľocesów technologicznych oraz inżynierii ja-
kości;

. koordynowania i nadzoľowania dziaŁań z zak'rę-
su maľketingu przemysłowego i logistyki pro-
dukcji;

. oľganŁowanía i zaruadzania peľsonelem oľaz
kooľdynowania prac zespołów pľacowniczych;

. udziafu w ľealizacji i wdrożeniu pľac badaw_
czych i ľozwojowych, ruvłaszcza doĘczących
innowacJ i technologicznych i or ganizacyjnych ;

. adziału w pracach dotyczących doľadztwa tech-
nĺcznego i atganizacyjnego w pľzedsiębioľ-
shĄ/ach produkryjnych;

o podjęcia sfudiów drugiego stopnia'
Absolwent jest pľrygotowany đo pľacy w:
. małych, śľednich i duzych pľzedsiębiorstwach

pľodukcyjnych;
. jednostkach projektowych i doľadczych zajmu-
jących się oľganizacyjno-techniczným przygo-
towaniem produkcji, innowacyjnością produk-
tów i pľocesów technologicznych oraz inżynieľii
jakości;

. jednostkach gospodaľczych oľaz admĺnistracyJ-
nych, w których wymagana jest wiedza tech-
niczna, ekonomiczna i infoľmatyczna oľaz umie_



wymagania wstępne - oczekiwane kompeten-
cje kandydata(szczególnie w przypadku stu-
diów dľugiego stopnia)

Wymaga się od kandydata na studia I stopnia na
kierunku zarzqdzanie i inżynieria ptoďukcjÍ ogől-
nej wiedzy z zakresu preferowanych pľzedmiotów
takich jak: geogľafia, matematyka, fizyka (z

astronomią), informatyka, język polski, wiedza o
społeczeństwie, na pozíomie szkoły średniej. Po-
ziom 4 PRK.

zasady ľekrutacji (zgodne z uchwałą ľekruta-
cyjną)

Podstawą przyjęcia na studia stanowią wyniki
egzaminu matuľalnego (dojrzďości) z języka ob-
cego nowoĘtnego, oruz 2 przedmiotów wybľa-
nych z gľupy pľzedmiotów: matematyka, ťlzyka,
infoľmatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie,
ięzyk polski.

ľóżnice w stosunku đo innych pľogľamów o
podobnie zdefiniowanych celach i efektach
uczenia się pľowadzonych w Politechnice
Opolskiej

Ze wzglęđu na pokľewieństwa obszaľowe kierurr-
ku mľzqdzanie i inźryniería pľoĺlukcjí z kierun-
kiem logÍstyka, Czy ÍnźxlnÍeria bezpieczeństwa
realizuje się pođobne pľzedmioty (np. analiza ma-

tematyczna' fiąĺka) na pieľwszym roku studiów.
Występują ľównież podobne tľeści w kilku blo-
kach na wyŻszych semestrach, pokrewne z |łę-
runkiem mechanÍka Í budowa maszyn. Z tego też
względu przy rekrutacji na studia drugiego stopnia
na kierunku mrzqdzanie í inżrynieria produkcji
bľane są pod uwagę te i innę kieľunki inżynieľ-
skie.

sposoby weryfikacj i zakŁadany ch efektów
uczenia się

ZaL<ładane eÍ'ekty uczęnia się będą podlegaĘ we-

ryfikacji w sposób okľeślony w kartach opisu
pľzedmiotu. Zaliczanie zajęé dyđaktycznych do-
kon)rwane jest na podstawie weľyÍikacji efektów
kształcenia, w formie: prac kontroĘch' spľaw-
dzianów, projektów, ľefeľatów oľaz innych form
spľawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych studentów (Ręgulamin Studiów Po).

łącma Ilczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje w ľamach zajęć,wymagających bez-
pośredniego udziału nauczycíeli akademickich 190

Łączna Iiczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje w ramach zajęć, z zakresu nauk pod-
stawowych, do kt,órych odnoszą się efekty
uczenia się dla okĺeślonego progľamu stu-
diów, poziomu i proťllu studiów

42

dla pľofilu pľaktycznego Łączna liczba punk-
tów ECTS pľzypisanych do zajęi związanych
z pr akE cznym przygo towaniem zawodowym,
dla pľofilu ogólnoakademickiego łączna |iczba
punktów ECTS pľzypisanych do zajęó zvłią-
zany ch z pr ow adzonymi badan iam i nauko-
lYymi w dziędzinię nauki lub sztuki mĺiązanej
z kierunkiem

110

|iczbapunktów ECTS, którą student musl
uzyskai w ľamach zajęć, z dziedziny nauk
humanistyc zny ch lub nauk społecznych

1 ?, 1

sumaryczne wskazniki
chaľakteryzujące pľo-
gľamstudiów, awtym:
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Pľogľam studiów zaopiniowany ptzezwydziałowy organ samoľządu studenckiego

Cĺr.b.trk.
wydziałowego

oľganu samoľządu studenckiego

DZIEKAN
i Logistyki

data, podpis, piecątka dziekana

w pľzypadku studiów stacjonaľnych I stopnia
lub jednolĘch magisteľskich liczba godzin
njęć, z wychowani a fizy cznego

.ď0 ďr
pľocentowy udział liczby punktów ECTS đla
dyscypliny nauki (lub sztuki) ,ni'' w łącznej
liczbie punktów ECTS _ konieczny do okre-
ślenia dla kazdej dyscypliny, w pľzypadku
pľogramu studiów ptrypotządkowanego do
więcej niż jednej dyscyplĘ nauki (lub sztu-
ki)

58% w dyscyplinie nauki
o zarządzaníu i jakości ;

42o/o w dyscyplinie inży_
nieria mechaníczna



Załącznĺknr 2 do UchwĄ nr 2l202I
RaĄ Dydaktycznej kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

t\WyozIAŁ IľĺŻrľIERII PnoouKCJI I
LocrsrYKr POTITECHNIKA

OPCLSKA

Prłľw I PRoGRAMY sTUDIÓw
Sruov PLÁľvs ÁlvD PRaGRAMMEĺ

KlľnuNEK SľuolÓw - FIELD oF sTUDY

- Z^RZĄDZANIE I INZYNIERIA PRoDUKCJI

- MANAGEMENT AND PRODUCTION
ENGINEERING

Studía niestacjonarne
píemllszego stopnia

Fírst Cycle Programme - Paft-Time Studies

Politechnika Opolska, 2O2t r.



Politechnika Opolska

Wdziď lnłnierii Produkcji i Logistyki

Politechnika Opolska
Wydział lnżynierii Produkcji i LogisĘki
Opole 2021r.

Kierunek studiów: zARzĄDzANlE l lNłNlER|A PRoDUKcJl
Field of sludy: MAMGEMENTAND PRODUCTION ENGINEERING

CHARAKTERYSWKA OGOLNA

kierunek studiów: zt\Pzl\D7ANlE l lNŻYNlERn PRoDUKcJl

profil: ocÓlľołxnDEilllcKl

nazwa wydziału: WYozlłĺ lľżvĺlerul PRoourc.ll l LoGlsTYKl

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daty

obowiązuje od roku
akademickiego

2021t2022

forma studiów (stacioname / niestacJonarne) niestacjonarne

poziom studiów (l stopnia l ll stopnia) l-go stopnia

czas trwania (wsem.) 7

tytuł zawodoľtĺy otrzymywa ny p nzez a bs olwe nta inżynier

liczba punktów EcTs 210

2



Politechnika Opolska
Wdziď lnłnierii Produkcji i Logĺstyki

Kierunek studiów: zARzĄozANlE l ĺNŻYNlER|A PRoDUKcJl
Field oÍ study: MAMGEMENT AND PRoDUcTloN ENG|NEER|NG

PLAN STUDóW-STUDY PLAN

POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDZIAŁ lNżYNtERtl PRoDUKCJ! l LoclswKl

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING AND

LOGISTICS
Kierunek studiów:

zt\F7 ĄD7-AN|E l INżYN|ERIA PRoDUKcJl
Field of study:

MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING
Sĺuolł Nlesrłc.loľARNE PlERwszeco Slopĺn - lNżYNlERsKtE

Flnsr GYcle PnoeRnuue - Pĺnr_Tlnne Sĺuoles (Engineer's degree)

SpEcĺelľośl - SpecnllzATloN
lľżvľlerua pnocesÓw l sYsĺeulw PRzEMYsŁoWYcH

_ lľousĺrułl Pnocesses Aľo Svsreĺus Eľoľeeruľc
lľżvľleruł zĄRzĄDzANlA

_ Eľclľeeruľĺo MłHłcenĺeľr
Lenľ MlľeeEMENT

- Leeľ Młľłoeueľr

SEMESTR: í (ĺ'' Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot w c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

1.1
Podstawy zarzadzania

208 20 6 K
Fundamentals of management

1.2
Technologie inÍormacyjne

10 20 4 KO
lnŤormation technoIogy

1.3
ochrona własności intelektualnej

20 2 KO
l nteĺlectual propeľý protection

1.4
Prawo gospodarcze

20 2 P
Economic law

ĺ.5 Ekologia í0 1 P
Ecology

í.6
Ąlgebra z geometrią

20E í0 5 P
Ąlgebra with geometry

1.7
Ąnaliza matematyczna

20 20 5 P
Mathematical analysis

í.8
Mikroekonomia í0E í0 3 P
Microeconomiąs

Pľzedmioý wybieralne - wyĺnagana liczba p' ECTS w semestze
(optional units -compulsory ECTS in a semesteľ)

2

í.9 Pzedmiot humanĺstyczno_społeczny l
20 (21 W

Humanistic and socĺal couľse l

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

í50 80
30

Razem godzin/ECTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semester)

230

SEMESTR: 2 (2"d Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nľ

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semestEr curricular (Lectuľe) classes)
(Lqu9t ąlvr y

classes) (Pľoject) (Seminar)

3



Polĺtechnika opolska
Wdziď lnłnierii Produkcji i Logis1yki

Kierunek íudiórv: zARzĄDzANlE l lNŻYNlER|A PRoDUKcJl
Field oÍ sĺudy: MAMGEMENT AND PRoDUcTloN ENG|NEER|NG

2-1
Materiałoznawstwo

20 í0 4 K
Materials science

2.2
GraÍika inżynierska

20 20 í0 6 K
Engineering graphics

2.3
Zaĺządzanie Ś rod owis kowe

20 2 P
Enviĺonmental management

2.4
Statystyka 20E 20 5 P
Statistics

2-5
Fizyka

10E í0 20 6 P
Physics

2.6
Makroekonomia

20E 10 4 P
Makroeconomics

Przeđmĺoý wybieralne - wyÍnagana lĺczba p. ECT'S w semestzE
(Optional units -compulsory ECTS in a semester)

3

2.7
Pzedmiot humanistycznmpołeczny l!

2g (3t W
Humanistic and social course ll

Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester)

ĺ30 ĺ00
30

Razem godzin/ECTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semester)

230

SEMESTR: 3 (3d Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot w c L P s

Subject unit - semesteľ curricular (Lectuľe)
(Practical
classes)

lLaoorarory
classes)

(Project) (Seminar)

3.ĺ
Finanse i rachunkowośl

20E 20 6 K
Finance and accounting

3.2
Zarządzanie bezp iecze ń stwe m í0 í0 2 K
SaÍety management

3.3
Procesy i techniki produkcyjne

20E í0 í0 6 K
Processes and production techniques

3.4
l nformatyka w inżynierii produkcji

20 20 5 K
lnformation technology in production engineering

3.5
Język obcy

20 2 KO
Foreign language

3_6
Marketing

20 í0 3 P
Marketing

3.7
Badania operacyine

20E' 10 í0 6 P
Operational research

Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester)

110 60 60
30

Razem godzin/ECTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semester)

230

SEMESTR: 4 (46 Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) e semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot w c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture)
(Practical
classes)

{Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

4.1
Rachunek kosálw dla inżynierlw

208 20 5 K
Cost accounting for engineers

4.2
Zarzadzanie produkcją i usługami 20E 20 10 6 K
Management of production and services

4.3
Podstawy projektowania inŹynierskiego

20 í0 10 5 K
Fundamentals of engineering design

4



Politechnika Opolska
\Ąrydziď lnżynierii Produkcji i Logistyki

Kierunek sludiów: zARzĄDzANlE l |NŻYNlER|A PRoDUKcJl
Field of study: MANAGEMENTANO PRODUCTION ENGINEERING

4.4

Ąutomaýzacja i robotyzacja pÍocesÓw
produkcyjnych

20E 20 6 K
Automation and robotization of production
processes

4.5
Podstawy metrologii

20 í0 3 K
Fundamentals of metrology

4.6
Bazy danych

10 í0 3 K
Databases

4.7
Język obcy

20 2 KO
Foreign language

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

íí0 30 50 50
30

Razem godzin/ECTS w semesttze (Total hours/ECTS in a
semester)

240

SEMESTR: 5 (5s Semester)
Liczba godzln zajęé w semestrze; E - egzamin

Vlĺoľking time (hours) a semesteľ; E - Exam
ECTS TYP

Nr
Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboľatory
classes) (Project) (Seminar)

5.í
Zaĺządzanie jakoŚcią

20E 10 í0 5 K
Qualiý management

5.2
Logistyka w pzedsiębiorstwie

20E 20 5 K
Loqistics in enterprise

5-3
Język obcy

20 2 KO
Foreign language

Specjalność: lrÉynieľia procesów i systemów pzemysłowyďl
Specialization: lndustrial Processes And Systems Engĺneering

5.4
|\4etodyka projektowania inżynierskiego

20 í0 4 K
Methodology of engineering design

5.5
organizacja systemów pzemysłowych

20E ĺ0 4 K
Organization of industrial systems

5.6
Grafika komputerowa

20 {0 3 K
Gomputer graphics

5.7
Techniczne przygotowanie produkcji

20 í0 4 K
Technical preparation of production

5.8
Zaządzanie utrzym aniem ruchu

10 ĺ0 3 K
Plant maintenance management

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

í30 70 40 0 0
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

240

S pecjalnośó: lĺüy nieĺia zaĺządz'ania
SpeciaIization: Engineering Manageĺnent

5.9
Sterowanie i harmonogramowanie produkcji

20E ĺ0 4 K
Corrírol and production scheduling

5.í0
Marketing pzemysłowy

20 í0 3 K
lndustrial marketing

5.í í Zaządzanie pzedsięwzięciem inwestycyj nym
10 10 3 K

I nvestment project management

5.12
Pod stawY zazadzania wiedzą

10 20 4 K
Fundamentals of knowledge management

5.í3
Zaządzanie relacjami z klientem

10 20 4 K
Customer ľelationship management

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

1ĺ0 70 60 0 0
30

Razem godzin/ECTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semester)

240

5



Politechnika Opolska
Vltdziá lnżynieńi Produkcji i Logistyki

Kierunek studió/ý: zARzĄDzANlE l lNłNlER|A PRoDUKcJl
Field of study: MANAGEMENT AND PRODUcTĺoN ENGlNEER!NG

Specjalnośl: Lean Management
Specialization: Lean Management

5-14
Wprowadzenie do Lean Management í0 3 K
Introductĺon to Lean Management

5.í5
Doskonalenie procesÓw i zarządzanie zmianą

20 10 3 K
Process improvement and change management

5.í6
Zaządzanie sprawnoŚcią maszyn i urządzeń ĺ0 20 4 K
|Machine and devices perfoĺmance management

5.17
Nazędzia Lean Management

20E 20 5 K
Lean Management tools

5.í8
Strategia rozwoju kultury Lean

20 3 K
Strategy of Lean culture development

Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester)

120 80 30 0 0
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

230

Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - ExamSEMESTR: 6 (6tr Semester)

P sPrzedmiot w c L

(Lecture) (Seminar)

ECTS TYP
(Practical
classes)

(Laboratory
classes) (ProjectlNr

Subject unit - semester curricular

Kom puterowe wspomaganie prac inżynierskich
10 20 5 K6.í

Computer aided engineering
í0

Projektowanie procesÓw technolog icznych
208 í0 ĺ0 6 K6.2

Design of technological processes

Język obcy
2 KO

Foreiqn lanquage
(E) 206.3

Specjalność: lnżynieria procesów i systemlw przemyďowyďt
Specialization: lndustrial Processes And Systems Engineering

\Albrane języki programowania ĺ0 20 4 K6-4
Selected programming languages

Komputerowe wspomaganie technologii maszyn
4 Kí0 206.5

Computer aided machine technology

Projektowanie procesów produkcyjnych i

logistycznych í0 4 K6.6
Design of production and logistic processes

20E

Normal izacja w zarządzaniu j akością í0 20 4 K6.7
Normalization in qualiý management

Wprowadzenie do badań naukowych
1 KO

lntroduction to scientific research
106.8

80 40 í00 0 í0Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

230
30

Razem godzin/ECTS w semestze (Total hoursiECTS in a
semester)

SpecjalnoŚć: lnŻynieria zaĺządzania
Specialization

Zaządzanie iakoŚcią p rod u kcj i í0 20 4 K6.9
Quality management of production

EfektywnoŚć i produkýwnoŚl przedsiębiorstw
4 K6.í0

Efficiency and productivity of enterprises
ĺ0E 20

Numeryczne metody zarządzania produkcją
í0 20 4 K6.í 1

Numerical methods of production management

Proiektowanie baz danych produkcyjnych
10 20 4 K6.12

Design of production databases

Wprowadzenie do badań naukowych ĺ0 1 KO6.ĺ3
lntroduction to scientific research

6



Politechnika Opolska
\Ą&dziá lnżynieńi PÍodukcji i Logiśyki

Kierunek studiów: ZARZĄDZANlE l lNŻYNlER|A PRoDUKcJl
Field oí sludy: MANAGEMENT AND PRODUcTloN ENGlNEER|NG

Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester)

70 60 90 0 í0
30

Razem godzin/ECTS w semestŻe (Total hours/ECTS in a
semester)

230

Specjalność: Lean Management
Specialization: Lean Management

6.í4
Architektura i modelowanie procesów biznesowych

20E 20 5 K
Architecture and modelling of business processes

6.í5
Symulacja i opýmalizacja procesów

í0 20 4 K
Simulation and optimization of processes

6.16
Svstemy sterowania ĺ wizualĺzacłi í0 20 4 K
Control and visualĺzation systems

6.17
Planowanie i organizacja produkcji

20 í0 3 K
Planning and organization of production

6.ĺ8
Wprowadzenie do badań naukowych í0 1 KO
lntroduction to scientific research

Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester)

90 30 90 20 í0
30

Razem godzin/ECTS w semestÍze (Total hours/ECTS in a
semester)

240

SEMESTR: 7 (7h Semester) Liczba godzin zajęć w semestrze; E _ egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

7.1
Pĺakýka (4 tygodnie)

godziny niekontaktowe (un-contact hours) 5 K
Practice (4 weeks)

7.2
Praca dyplomowa (projekt inzynierski)

godziny niekontaktowe (un-contact hours) í5 K
Diploma thesis (engineering project)

Specjalność: lnżynieria pľocesów i systemów pzemyďowych
Specialization: lndusĺrial Processes And Systems Engineering

7.3
Modelowan ie i sym ulacja proceslw produkcyj nych í0 20 2 K
Modellinq and simulation of production processes

7.4
Komercializacia i transfer technologii

20E í0 3 K
Commercializatĺon and technology transfer

7.5
Zintegrowane systemy wytwazan ia

10 20 2 K
I ntegrated manufacturing systems

7.6
Analiza systemowa w inżynierii produkcji

20 í0 2 K
System analysis in production engineering

7.7
Seminarium dyplomowe

20 1 K
Diploma seminar

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

60 40 20 0 20
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

140

Specjalność: lnżynieria zarządzania
Specialization: Engineering Management

7.8
Control l i ng w zarządzaniu p rodu kcją

20 10 2 K
Controlling in production management

7.9
l n nowacyj nośÓ organ izacj i i system lw zaządzania

20E í0 3 Klnnovativeness of organization and management
systems

7.10
Zarządzanie jakoŚcią usług

20 ĺ0 2 K
Service qualiý management

7.11
Zaządzanie logistyką i łańcuchem dostaw

20 í0 2 K
Logistics and supply chain management

7.12
Seminarium dyplomowe

20 1 K
Diploma seminar

7



Politechnika Opolska

Wdziď lnżynierii Produkcji i Logiíyki
Kierunek íudi&v: zARzĄDzANlE l lNŻYNlER|A PRoDUKcJt

Field of study: MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

80 30 0 10 20
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

140

Specjalnośé: Lean Management
Specialĺzation: Lean Management

7-13
Lean Six Sigma

208 10 ĺ0 3 K
Lean Six Sigma

7.14
Pomiar i ocena wyników í0 20 3 K
Measurement and evaluation of results

7.15
Warsztaty Kaizen

20 1 K
Kaizen workshops

7.16
Zwinne przywldztwo

20 í0 2 K
Aqile leadership

7 -17
Seminarium dyplomowe

20 1 K
Diploma seminar

Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester)

50 40 í0 0 40
30

Razem godzin/ECTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semester)

í40

lÓw RAZEM (ToTAL STUDY PLAN)PLAN STUD ECTS
Specjalnośé: lnżynieria pĺocesów i systemów pzemysłowych
Specializatĺon: lndustrial Processes And Systems Engineering

Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów í540 210
Total contađ hours/ECTS in study plan

Specjalnośé: lnżyn ieĺia zarządzania
Specialization: Engineering Management

Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów í54o 210
Total contact hours/ECTS in study plan

Specjalnośé: Lean Management
Specialization: Lean Management

Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów
1540 210

Total contact hours/ECTS in study plan

sTAwsTYKA PRoGRAMU KszTAŁcENlA
Specjalność: lnżynieria procesów i systemów pĺzemyďowyďl
Specialization: lndustrial Pľocesses And Engineering

Tvp Przedmioý p. EGTS liczba godzin

P Podstawowe 42 320

K Kierunkowe 148 1040

KO Ksáałcenia ogólnego 15 140

W lAłýbieralne 5 40

Łącznie 210 1540

S pecjalnośó: l nŹynieria zaĺządzania
Specialization: Engĺneering Management

Tvp Przedmioty p. EGTS liczba godzin

P Podstawowe 42 320

K Kierunkowe 148 1040

KO Kształcenia ogólnego 15 140

W lÁłbieralne 5 40

Łącznie: 210 1540



Politechnika Opolska
\ĺwdziď lnłniBÍii Produkqi i Logis1yki

Kierunek studió/v: zARzĄDzANlE l lNŻYNlER|A PRoDUKcJl
Field of study: MAMGEMENTAND PRODUCTION ENGINEERING

Specjalność: Lean Management
Lean

p. ECTS liczba godzinTvp PrzedmioĘ
P Podstawowe 42 320

148 1040K Kierunkowe

KO Ksáałcenia ogólnego 15 140

\Á&bieralne 5 40W
1540Łącznie 210

Program ksáďcenia dostosowany do wydziałowych efektów uczenia się dla kierunku studiÓw zĄRzĄDzANIE !

|NŻYNIERIA PRoDUKcJl (studia pĺenľszego stopnia)
Plan iprogram studilw:
- uchwalony pzez Senat Po w dniu nie podano daý
- zaopiniowany pÍzez samoząd studencki.

Politechnika Opolska
\Áłýdział lnżynierii Produkcji i Logisýki
Opole 2021 r.
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Załqcznik nr 3 do Uchwały nr 2/202 I

Rady Ędaklycznej kierunku studiów Zarzqdzanie i In:źynieria Produkcji

POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDZIAŁ INżYNIERII PRoDUKCJI I LoGISTYKI

Sylwetka absolwenta studiów I stopnra
kierunku zarzqdzanie i inżynieľia produkcji

ĺľ'iedza
Zarzqdzanie i inżynieľia produkcji to interdyscyplinarny kierunek kształcenia, łączący ogólną wiedzę

inzynierską z obszaru inrynierii mechanicznej oraz technologii informatycznych z zaawansowaną wiedzą w
zakresie nauk o zarądzaniu i jakości, doĘczącą organizacji procesów pľodukcyjnych oraz zarądzania
pľzedsiębiorstwem od poziomu operacyj nego do strategicznego.

Po odbyciu studiów na kierunku zarzqdzanie i inżynieria produkcji absolwent ma wiedzę w zakresie

menadŻersko-inżynierskim i zna metody badania rynku. Posiada wiedzę na temat prawnych podstaw

organizacji przedsiębiorstw. Dysponuje wiedzą na temat organizacji pracy na stanowiskach kierowniczych w
przedsiębiorstwach produkcyjnych i usfugowych. Absolwent zaľzqdzania i inżynierii pľodukcji znai rozumie

procesy zachodzące w przedsiębiorstwie z za\<resu rozwiązywania problemőw związanych z zarządzaniem

pľocesami produkcyjnymi za pomocą metod i technik inżynieľskich wspomaganych systemami

informatycznymi. Ponadto, posiada wiedzę doĘczącą zarądzania kosztami oraz jakością produkcji, jak

również koordynowania pľac zespołów pracownicąrch.

Umiejętności
Absolwent kierunku zarzqdzanie i inŻynieria produkcji posiada umiejętność posfugiwania się

Zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk społecznych oraz inĘnieryjno-technicznych. Posiada umiejętności z
zakľesu: znajomości mętod i technik produkcyjnych, projektowania nowych oraz nadzorowania istniejących

procesów i systemów produkcyjnych oraz usfugowych, analizy kosztowej, zarządzania finansami. Potrafi

pľąĺgotowaó pracę pisemną z wykorzystaniem właściwego dla kierunku studiów słownictwa z
uwzględnieniem aktualnej literatury pľzedmiotu. Ponadto, posiada umiejętność przygotowywania prezentacji

i referatów wystąpień publicznych z wykorzystaniem wiedry inżynierskiej. Absolwent ma zdolność

organizowania pracy zespołowej, kierowania zespołem i skutecznego porozumiewania się z wykorzystaniem

różnych kanałów komunikacj i.

Posiada umiejętnośó.posfugiwania się jęą'kiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu opisu
Kształcenia Jęrykowego.

Kompetencje
Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach pľodukcyjnych i usfugolYych. Absolwent

potraťl prawidłowo identyfikować, i rozwiąrywać, wybľane problemy Zawodowe, posiada umiejętności

komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy' sprawnie posługuje się dostępnymi środkami informacji i

techniki biurowej. Potraťr współdziałać w grupie. Jest gotowy do ľealizacji indywidualnych i zespołowych

zadań z zahłesu zarządzania i inzynierii produkcji. Posiada ponadto umiejętność samodzielnego uzupełniania

i doskonalenia zdobytej wiedry, dzięki czemu skutecznie wznacz'a ścieżkę własnego ľozwoju' doskonalenia

oľaz kompetencji.
Kierunek zarzqdzanie i inżynieľia produkcji prrygotowuje studentów do wymagań krajowego oraz

międzynarodowego rynku pracy. Absolwent znajduje wiele możliwości zatľudnienia - zwłaszcza w firmach

produkcyjnych' usfugowych, projektowych i doradcą'ch, w tym w ośľodkach badawczo-rozwojowych, w
insĘrtucj ach admin istracyj nych i samorądowych.

Potrafi samodzielnie podjąó i prowadzić działalnośó gospodarczą wykorzystuj ąc zdobytą wiedzę i

dr

umiejętności.
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OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERTNG AND LOGISTICS

Proťrle of a graduate of the first-cycle studies
in the ťĺęl'ď of management and production engineeríng

Knowledge
Management and pľoducĺion engineeľing is an inteľdisciplinary tľaining course that combines general

engineering knowledge in mechanical engineering and the application of infoľmation technology with

advanced knowledge in management and qualĺty sciences, regarding the organization of pľoduction processes

and business management from operational to strategic level.

Afteľ completing a degree in management and production engineering a graduate has knowledge of
management - engineeľing and knows the market reseaľch methods. He oľ she has knowledge of the legal

basis foľ the oľganization of enterprises and knowledge of the organization of work in management positions

in manufacturing companies and service companies. The gľaduate of management and production

engineering knows and undeľstands the processes taking place in the company in the ťreld of solving
pľoblems related to the managemęnt of production pľocesses using methods and techniques aided by

computeľ systems. Furthermore he or she has knowledge of cost managęment and production quality as well
as coordinate work teams.

Skills
The graduate of management and production engineering has the ability to use advanced knowledge in the

area of social sciences and engineering and tęchnical sciences. He or she has following skills: knowledge of
methods and techniques of pľoduction, the design of new and existing pľocesses and production monitoring

systems, teľtiary, cost analysis and financial management. The gľaduate is able to prepare written work using

appropriate vocabulary for the field of study, taking into account the current literature. He or she has also the

abiliĘ to prepaľe a pľesentation and public speech using engineering knowledge. The graduate has the abiliý
to organize woľk in a team, lead a tęam and communicate effectively using a variety of communication

channels.

He or she has the abilĘ to speak foreign language at the BŻ of the Euľopean Framewoľk of Refeľence for
Languages.

Competences

Gľaduates are prepared to work in production and seľvice' The graduate is able to identifu coľľectly and

solve selected pľofessional problems, has abilĘ to communicate with the enviľonment in the workplace,

efficiently uses available ľesources of information and office technology. He oľ she can interact with a gľoup

and is ready to implement individual and team tasks in management and pľoduction engineering. The

graduate has also ability to develop and improve knowledge.

The field of management and pľoduction engineering prepares students for the ľequiľements of national and

international laboľ market. The graduate has a lot of employment oppoľtunities - especially in manufacturing,

services, design and consulting services including ľeseaľch and development centers, institutions and local
government administration.
The graduate is ablę to set up and run business activity using his or heľ knowledge and skills.

dr Metelski W fr^"^"!-



Załqcznik nr 12 do Księgi Jakości Kształcenio

Tabela kierunkowych efektów uczenia się
program studiÓw (kierunek studiiw): Zarządzanie i inżynieria produkcjI
poziom studiiw: studia pierwszego stopnia
profil studĺÓw. ogólnoakademicki
symbol
kierunkowych
efektÓw
uczenia się

efekty uczenia się (treŚi)

Wiedza

K1 WO1

Absolwent mazaawansowaną wiedzę z zakresu matematyki, obejmującą
elementy algebry i analizy matematycznej orazfizyki, pzydatną do
formułowaniai rozwiązywania prostych zadań z zakresu zaządzania
iinzvnierii produkcĺi

K1 WO2

Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu statystyki i matematycznych metod
zarządzania, w tym badań operacyjnych, pzydatnych do formułowania
i rozwiązywania problemÓw ekonomicznych ĺ technicznych z zakresu
zarządzania i inŻvnierii produkcii

K1 WO3 Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie kierunków studiÓw pokrewnych
z kierunkie m zaządzanie i inŻynieria produkcji

K1 WO4
Posiada wiedzę w zakresie zarządzania pzedsiębĺorstwem, w tym
zarządzania j a koŚ ci ą i bezp iecze ństwe m, zarządzania l o g i styczneg o
imarketingowego

K1 WOs
Posiada wiedzę dotyczącą prowadzen ia działal n ości g ospod ar czej,
rÓwniez w zakresie jej efektiw finansowych oraz twozenia i rozwoju formy
indvwidualnei przedsiębiorczoŚci

K1 WO6 Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie organizacji systemÓw
i procesiw produkcyjnych oraz logistycznvch

K1 WO7 Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie projektowanĺa inŹynierskiego,
prowadzenia i wspomaqanĺa komputeroweqo prac inzvnierskich

K1 WO8
Ma wiedzę dotyczącą cyklu Życia urządzeń, obiektów, systemÓw
technicznych oraz ich wpływu na środowisko, a także działania
i stosowania systemów informatycznych

K1 WOg Zna metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane w rozwiązywaniu
prostych zadań inzynierskich z zakresu zazadzania i inżvnierii produkcii

K1 W10

Ma podstawową wiedzę potrzebną do rozumienia społecznych,
ekonomicznych, prawnych, a takŻe etycznych i środowiskowych
uwarunkowań działalnoŚci inŹynierskiej charakterystycznej dla i nŻynierii
produkcji

K1 W11 Znai rozumie podstawowe pojęcia i zasady zzakresu ochrony własności
przemvsłowei i intelektualnei, a takŻe prawa qospodarczeqo

Kt w12 Ma wiedzę dotyczącą mozliwości wykorzystania systemów
informatycznych w zakresie zaządzania i inzynierii produkcii

K1 W13
Ma wiedzę z zakresu nauki o materiałach, w tym zasad doboru materiałiw
inżynierskich i metrologii charakterystycznej w szczególności dla inŹynierii
produkcii

K1 W14 Ma wiedzę dotyczącą zastosowania metod, technik i narzędzi
w pomiarach inŻvnierskich. w tvm analizv niepewnoŚci oomiaru

K1 W15
Absolwent znai rozumie teorię i terminologię z zakresu języka obcego
umozliwiającą posługiwanie się językiem obcym na poziomie 82
Europeiskiego Systemu opisu Kształcenia Językoweqo



Umiejętności

K1 UO1

Absolwent potrafi wyszukiwai, analizowai, oceniai, selekcjonowai
i wykorzystywai i nformacje pocho dzące z r iŻny ch, właŚciwie dobra nych
Żródeł, także w języku obcym na poziomie 82 Europejskiego Systemu
opisu Kształcenia Językowego, opracowaó pracę pisemną z zakresu
zarządzania i inŻynierii produkcji

K1 UOz Potrafi organizowai i nadzorowai personel oraz koordynować prace
zespołowe

K1 U03
Potrafi koordynować i nadzorowai działania w zakresie zarządzania
produkcią, jakoŚcią, logistyką i marketingu pzemysłowego

K1 UO4
Potrafi opracować pracę pisemną zzakresuzarządzania i inzynierii
produkcjiw języku polskim iw języku obcym na poziomie 82
Europeiskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego

K't u05
Potraf i przyg otować i pzedstawii preze ntację dotyczącą realizaĄi zadania
inŻynierskiego lub menedżerskiego, tał<ze w języku obcym na poziomie 82
Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego

K1 UO6
Ma umiejętnoŚi samokształcenia się i pogłębiania wiedzy zwłaszcza
w zakresie nowoczesnych metod itechnik stosowanychw zarządzaniu
iinŻvnierii produkcii

K1 UO7
Potrafi posługiwać się odpowiednim i technikami informacyj nym i oraz
właŚciwie dobra nym i prog ram am i kom puterowym i ws pomagaj ącym i

rea l iza cj ę zadań związany ch z zarządza n ie m i i nŻyn ie rią prod u kcj i

K1 UO8
Potrafi planować i pzeprowadzić eksperymenty fizyczne oraz pomiary
i symulacje komputerowe zwĺązane z pracami inŻynierskimi, a takŻe
i nterpretowai wyn i ki bad a ń or az W ciągai wn ioski

K1 UOg
Potrafi stosować techniki zzakresu nauk ścisłych do rozłliązywania
typowych p ro b le m iw związany ch z działalnoŚci ą i nżyn i e rs ką
imenedżerską

K1 U1O

Potrafi analizowai oraz oceniai funkcjonowanie procesów, systemÓw
i usług z wykozystaniem metod itechnik stosowanychw zarządzaniu
i inżynierii produkcji, uwzględniając ich specyfikę oraz podejście
svstemowe i pozatechniczne

K1 U11
Potrafi dokonać analizy iwyboru odpowiednich zasad zarządzania
przedsiębiorstwem, w tym jakoŚcią, bezpieczeŕlstwem i środowiskiem oraz
zastosować je w organizacjach produkcyjnych i usługowych

K1 U12 Ma pzygotowanie niezbędne do pracy w pzemyśle oraz potrafi stosowai
sie do zasad bezpieczeŕlstwa i higieny pracy

K1 U13
Potrafi dokonai oceny podejmowanych działań inŻynierskich w oparciu
o riżne kryteria, w szczegÓlnoŚci związanezzarządzaniem kosztami
i finansami przedsiębiorstwa

K1 U14
Potrafi dokonać identyfikacj i i szczegółowej analizy prostych zadaŕl
inŻynierskich o charakteze praktycznym, właściwych dla zaządzania
iinżvnierii produkcii

K1 U15
Potrafi ocenii pzydatnoŚi, wybrai izastosować właŚciwe metody oraz
narzędzia służące do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich
z zakresu zarządzania ĺ inżynierii produkcji

K1 U16
Potrafizaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces,
typowe dla zarządzania i inżynierii produkcji z wykozystaniem właściwych
metod, technik, narzędzi i materiałÓw

KM7 Wykozystuje zdobytą wiedzę do rozstrzyg an ia dylem atiw poj awiaj ących
się w pracy zawodowej

Kompetencje społeczne



K1_K01 Absolwent rozumie potzebę permanentnego uczenia się oraz
doskonalenia swoich kompetencii zawodowych i społecznvch

K'ĺ Ko2
Rozumie ważnoŚi pozatechnicznych aspektów i skutków działalnoŚci
inżynierskiej z uwzględnieniem jej wpływu na środowisko oraz jest
Świadomy własnej odpowĺedzialnoŚci za podeimowane decvzie

K1 KO3
Rozumie znaczenie pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemÓw
związany ch z zarządzan iem i i nŻyn ierią prod u kcj i oraz potrafi
wspÓłpracować w grupie

K1 KO4
Potrafĺ ocenić Wagę poszczególnych zadań oraz okreŚlić priorytety
słuŻące ich realizacji

K1 KOs
Ma Świadomośi zasad etyki zawodowej oraz waŻnoŚci profesjonalnego
zachowania podczas wykonywania różnorodnych działań zawodowych
inżynĺerskich i menedżerskich

K1 KO6 Potrafi myŚleĆ i działać, w sposób przedsiębiorczy

K1 KO7
Ma ŚwiadomoŚi społecznej roli absolwenta uczelni technicznej w
formułowaniu i przekazywaniu społeczeństwu informacji oraz opinii
dotyczących osiągnięć z zakresu zarządzania i inzvnierii produkcii

objaśnienia
Symbol efektu tworzą:
- litera K - wyróznik efektów kierunkowych,
- liczba 1 - studia pienľszego stopnia,
- znak _ (podkreślnik),
- litery W, U lub K _ oznaczenie kategorii efektow (W - wiedza, U - umiejętności,

K _ kompetencje społeczne),
- 01, ..' - numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postacĺ dwóch cyfr
(numery 1-9 naleŻy poprzedzić cyfrą 0).
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