
Załqcznik nr 2 do uchwały nr 104 Senatu Politechniki opolskiej z dnia 26.05.202I r.
Załqcznik nr 77 do Księgi Jokości Kształcenio

KARTA PRoGRÄMU sTUDrow
Nazwa programu studiów (kierunku studiów) Ztządzanie ĺ inżynieľĺa pľodukcji

Nazwa wydziału Wydział InĄnieľii Produkcji i LogisĘkĺ

poziom studiów (I stopnia / II stopnia /
jednolite studia magísterskie) studia II stopnia

pľoťrl studiów (ogólnoakademicki /

praktyczný
ogólnoakađemicki

foľma studiów (stacjonaľne / niestacjonaľne) stacjonaĺne

program studiów obowiązuje od ľoku
akademĺckĺego

ZAn12022

data i numer uchwały Senafu przyjmującej
proglam studiów

data i numer uchwaĘ Senatu przyjmujące,3
kięrunkowe eÍ'ekty uczenia się

przyporządkowanie do dziedziny lub dzíedzin
nauki

_ dziedzina nauk społecznych
_ dziedzina nauk inĄmi eryjno-technicznych

wskazanie dyscypliny (nauki lub sztuki) lub
dyscyplin {w ptrypadku kilku rvskazać _
podkĺeślić - dyscyplinę wiodącą do której
odnosi się mínimum 500Á efektów uczenia się)

_ dziedzina nauk społecznych
dyscyplíny naukowe:

nauki o zarządzaniu ijakości
_ dziedziĺa nauk inĄmieryjno-technicznych

dyscypliny naukowe:
iĺżynieria mechaniczna

czas tľwania (w semestľach) 3 semesĘ

liczba punktów ECTS 90

tytuł zawodovry otrzymyw arly przez
absolwenta

magisteľ ĺnĘniet

klasyfikacja ISCED 0488

związek z misją uczelni i jej strategią rozwoju

Kształcenię wysoko wykwalifikowanej kadry oraz
ľozwój i wdĺł.Żanie nowych technologii, budowanie
nowoczesnego społeczeństwa informaryjnego z
poszanowaniem zasad etykĺ' promowanie
indywidualnego ľozrvoju jednostki, wspiĘľaca z
otoczeniem gospodaľczo-bizresowym, kształcęnie
umiejęfuości poruszania się po rynku pracy - cele te są
za\^]aÍte w zakładanych efektach uczenia się.
Wypełniając misję Politechniki opolskiej oĺaz cęle
strategiczne zawartę w Stľategii Rozwoju Po, atakŻę
uwzględnią|ąc zĺniany na kĺajowym r5mku pracy i
zainteľesowania prrysz}ych studentów, Wydziď
ofeľuje od 2010 r. studia na II stopniu na kierunku
zanqdzanie i inźynierił płodalĺcji w specjalnościach:

zar ządzarlie innow acj ami,
_ znądzarĺie logistyką
- zarądzanie bezpieczeństwem pracy'

- tęchniki informatyczne w zarządzaniu pľodukcją i
usłusami.



logistyka w energetyce,
_ zarządz"arlie pľoiektam i.

cęlę kształcenia oľäz możliwości zatrudnienia i
kontynuacji sfudiów

Absolwent uzyskuje pogłębioną wiedzę inĄ.nieľską z
wybľanego zakľesu inżynieľii pľodukcji oľazw zakresie
oľganizacji i znządzanią w tym:
. zaľządzania funkcjami technicznymi;
. pľojektowania nowych procesów i systemów

produkcyjnych, eksploatacyjnyđr, obiektów
i systemów zau4dzarlía;

. doborui szkolenia personelu;
o korrtľoli technicznej, znądzania kosaami

i pľoj ektami oraz doradztwa pÍzemysłowego;
. maľketíngu, logistyki i dystrybucJi;
o zarządzania kapitałem i inwestycjami rzecmwymi;
. ľozwiązywania zadah technologicznych oraz,

innowaryjnych.
Absolwent j est prrygotowany do :

. twóľczej działalności w wybľanym zakĺesie inżynierii
pľodukcjĺ;

o podejmowania innowaryjnych inĺcjatyw i decyzjí
oľaz do samodzielnego pľowadzenia działalności w
wybranym zakľesie inżynierii pľodukcji w mďych,
śľednich i dużych przedsiębioĺstwaclr;

. podejmowania ĺlziałalności gospodarczej ;

. kieľowania zespołami działalności twórczej
w wybľanym zakresie inĄnieľii produkcjĺ ataz
zespołami w sferze gospodaľczej, administľacji
oświatowej, samoľządowej, państwowej lub
bankowej;

. oľganizowania oľaz pľowadzenĺa pľac badawczych i
ľozwojowych, w szczególności pľojektowania i
wdrażania innowacji technologicmych i
oľganizaryjnyclr;

o doľadztwa technicznego i oľganizacyjnego
w wybľanym zakresie inzynierii pľodukcji oÍaz
podj ęcia studiów tľzeci ego stopnia (doktoranckich).

Absolwent porľĺnĺen umĺeć:
. współpracować z ludäni orazbyć przygotowany do

kięľowaĺlia zespďem;
. zwządzania placówkami pľojektowymi,

gospodaľczymi ĺ personelem w puedsiębioľstwach
przemysłowych.

Abso1went jest pľrygotowany do pľacyw:
o małych, śľednich i duźrych przedsiębioľstwach

zajmujących się pľodukcją w wybľanym zakľesie;
e jednostkach pľojektowych í doradczych;
o jednostkach gospodaľc zych aĺaz administľaryjnych,
w kCIrych wymagana jest wiedza technicaną
ekonomlcana i informaýcma otaz umiejętności
organizacyjne;

. instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach
badawczo-rozwojowych;

. instjrtucjach zajmujących się poľadnictwem
i upovrczechnianĺem wilđzy w zakesie oľganizaQĺ i
zrzadzania oľaz iľzvnierii oĺďukci i.

wymagania wstępne - oczekiwane
kompetencje kandydata (szczególnie w
pľzypadku studíów drugiego stopnia)

Kandydat na studia II stopnia na kíeľunku zarzqďzanie
i inżynieľía prodakcji powinien posiadać wiedzę'
umiejęności i kompetencje społecme na poziomie 6
PRK.



zasady ľekrutacj i (zgodne z uclwł ałą
rekľutacyjną)

Podstawę przyjęciana studia stacjoname II stopnia
stanowi uzyskanie stopnia inżyniera. Kľyterium
decydującym o ptzyjęciu na sfudia drugiego
stopnia jest ocena z dyplomu inżynieľa.
Szczegółowe warunki i Ęb ľekrutacji na studia w
Politechnice opolskiej są publikowanę na stronie
http://www.po.opole'p1 w zakładce Rekrutacja i w
informatoľze dla kandydatów na studia na dany ľok
akademicki.

rőżnicę w stosunku do innych pľogramów o
podobnie zdefiniowanych celach i efektach
uczenia się pľowadzonych w Politechnice
Opolskiej

Nie stwierdzono W Politechnice opolskiej prograrnów
studiów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach
uczenia się.

spos oby weryfikacj i zal<ładany ch efęktów
uczenia się

Zal<Ładanę efekty uczenia się będą podlegaĘ
weľyfikacji w sposób okľeślony w kartach opisu
pľzedmiotu. Zaliczanię zajęÓ dydakĘcznych
dokonywane j est na podstawie weryfikacj i efektów
uczenia się, w foľmie: prac kontrolnych,
spľawdzianów, pľojektów, refeľatów oÍaz innych
form spľawdzania wiedzy' umiejętności i
kompetencji społecznych studentów (Regulamin
Studiów Po).

sumaryczne wskamiki
chaľakteryzuj ące program
studiów, a w tym:

łączna liczba punktów ECTS, któľą student
uzyskuj e w ramach zajęć, wymagaj ących
bezpośľedniego udziafu nauczycieli akadęmickich

70

łącma liczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje w ľamach zajęć' z zakľesu nauk
podstawowych, do których odnoszą się efekty
uczenia się dla okľeślonego pľogramu studiów,
poziomu i profilu studiów

15

dla pľoťr lu pľaktycmeg o łączna |iczb a punktów
ECTS przypisanych do zajęć związsľnychz
praktycznym pľZygotowaniem zawodowym,
dla proľrlu ogólnoakademickiego Łącma liczba
punktów ECTS przypisanych đo zajęć, zsĺłięanych
z prowadzonymi badaniami naukowymi w
dziedzinie nauki lub súukizwiązanej z
kierunkiem

50

liczba punktów ECTS, któľą student musi uzyskaé
w ľamach zajęć, z dziedziny nauk
humanistycznych lub nauk społecznych

54

w pľąlpađku studiów stacjonamych I stopnia lub
jednolitych magisteľskich liczba godzin zajęć, z
wychowania fizycznego

pľocentowy udziałliczby punktów ECTS dla
dyscypliny nauki (lub sauki) ,,i'' w łącznej liczbie
punktów ECTS _ konieczny do określęnia dła
kazdej dyscypliny, w pľzypadku progľamu
studiów przyponądkowanego do więcej niż
jednej dyscypliny nauki (lub sztuki)

60% w dyscyplinie nauki o
zarządzaniu i jakości; 40%
w dyscyplinie inżynieľia

mechaniczna

Program studiów zaopĺni owany pnez wy działowy oÍgan sam orządu st udenckiego.



#łheK-
podpis wydziałowego

organu samolządu studenckięo

DZIEKAN

data, podpis, pieczątka dziekana



Załącznknr 1 do UchwaĘ nr 31202L
Rady Dydaktycznej kierunku studiów Zaľądzanie i Inżynieria Produkcji

il\WyozIAŁ IľĺŻľľIERII PnoouKcJI I
LocrsrYKr POTITECHNIKA

OPCLSKA

Pu'ruy I PRoGRAMY sTUDIÓw
Srunv PLÁľvs Á,lvD PRaGRAMIĺ'Eľ

KlnnuNEK SľuolÓw - FIELD oF STUDY

- ZAPZ'ĄDZANIE I INZYNIE RIA PRODUKCJI

- MANAGEMENT AND PRODUCTION
ENGINEERING

Studia stacjonorne
dnlgiego stopnía
- wg specjalnoścí

Second Cycle Programme - FuII-Tíme Studíes

Polĺtechnika opolska, 2o2t t.



Politechnika Opolska
vwdziď lnżynieÍii Produkcji i Logislyki

Politechnika Opolska
Wýdział lnżynierii Produkcji i Logisýki
opole 2o21ł.

Kierunek studióiv: zARzĄDzANlE l lNłNlER|A PRoDUKcJl
Field ď sludy: MAMGEMENT AND PRoDUcTloN ENG|NEER|NG

GHARAKTERYSTYKA oGÓLNA

kierunek studiów: Zp.ęzĄozĺNlE l INżYNIERIA PRoDuKcJl

profil: oeluľoaxĺDEMlcKt

specialnośó: LoelsĺvKA W ENERGETYcE

nazwa wydziału: Wvozler lľŻvľlerul PRoouxc.l! ! LoGlsTYKt

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daty

obowiązuje od roku
akademickiego

2021t2022

foľma studiów (stacjonarne / niestacjonarne} stacjonarne

pozaom studiów (l stopnia / Il stopnia} ll-go stopnia

czas Üwania (w sem.} 3

tytul zawodoYtĺy otrrymywany przez absolwenta magister inżynier

liczba punktów EcTs 90

2



POLITECHNIKA OPOLSKA
wYDzlAŁ NżYNlERll PRoDUKcJl t LoclswKt

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING AND

LOGtSTtCS
Kierunekstudiów:

zAF;l\Dz|iNlE l lNŻYNlERlA PRoDU KcJt
Field of study:

MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING
Sĺuon Srłc.loľłRľe DRueleeo Sropľn - MnclsreRsrce

Secouo Gvcue Pnoonnrĺrre - Fuu--Tnĺe Sĺuoles (Masterof Science degree)

Poil(eďlnika opolska
vwdziď lnżynieÍii PĺodukQi i Logistyki

Kierunek studićĄv: zARzĄDzANlE l ĺNłNlER|A PRoDUKcJl
Field of study: MANAGEMENTAND PRODUCTION ENGINEERING

PI-AN STUDIOW. STUDY PLAN

Speclĺl-ľoŚć - SpecnlEATloN:
Loelswxlw EľeReeĺvce

- Loclsncs lľ Powen Eľclľeeruĺo

SEMESTRI ĺ (1't Semester) Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzemin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pĺzedmiot W c L P s
Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical

classes)
(Laboratory

classes)
(Project) (Seminar)

1.1
Zaĺządzanie strategiczne dla inżynierów

30 í5 3 K
Strategic management foľ engineers

1.2
Współczesne systemy organizacłi produkcji

30E 15 4 K
Modem systems of production organization

ĺ.3
Zi nte g rowane systemy zaĺządzania

30 30 4 K
lntegrated management systems

1.4
Prog nozowanie i sym u lacja w przedsiębiorstwie

í5 ĺ5 í5 4 K
Forecasting and simulation in enterprise

í.5 Zarządzanie projektem
í5 30 3 K

Project management

í-6
Zaządzanie i n nowacj am i

30E í5 4 K
lnnovation management

1.7
Systemy wspomagania decyĄi

30E í5 3 K
Decision support systems

í.8 Zaĺządzanie wiedzą
30E 15 í5 5 K

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

210 60 90 30
30

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

390

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

ECTS TYP
Nr

Pzedmiot W c L P s
Subject unit - semester curricular (Lectuľe) (Practical

classes)
(Laboratory

classes)
(Project) (Seminar)

2.1
Podstawy procesÓw energetycznych ĺ5 í5 3 K
Fundamentals of energy pľocesses

2.2
Logisýka w energeýce rozproszonej i odnawialnej

30E í5 4 K
Logistics in distributed and renewable energy

2-3
Uĺządzenia i systemy energetyczne

30E ĺ5 4 K
Power installations and energy systems

2.4
WVtwarzanĺe i pzesył energii elektrycznej ĺ5E í5 3 K
Electricity generation and transmission

3



Polit€đnika opoIska
wdziá lnżynieÍii ProdukQi i Logis{yki

Kierun€k śudiów: zARzĄDzANlE l lNłNlERlA PRoDUKćJ|
Fi6ld of íudy: MAMGEMENTAND PRoDUcTloN ENG|NEER|NG

2.5

Efektywność procesÓw konwersji i dystrybucji
energii í5E í5 í5 4 K
Efficiency of energy conversion and distribution
processes

2.6
Wspomaganie procesÓw logisýcznych na rynku
energĺi ĺ5 30 3 K
Supporting logistics processes in the energy market

2.7
Energetyka komunalna i prosumencka í5 15 2 K
Municipal and prosumeĺ power industry

2.8
Proiekt zespďowy

30 3 KO
Team project

2.9
Seminarium magisterskie I

30 2 K
Masteťs seminar l

2.10
Metodologia prowadzenia badań naukowych

30 2 KO
Methodology of scientific research

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

í35 75 60 90
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total houĺs/ECTS in a
semesteľ)

360

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

ECTS TYP
Nr

Pľzgdmlot w c L P s
Subject unit - semester curricular (Lecture)

(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

3.ĺ
Logĺstyka paliw

30E í5 2 K
Fuel logistics

3.2
Audyt energetyczny i ekologiczny

15 ĺ5 1 K
Energy and enviľonmental audĺt

3.3
organizacja łańcuchów dostaw energii w
pzedsiębiorstwie í5E í5 15 3 K
Organization of energy supply chains in enterprise

3-4
Seminarium magisterskie ll

30 2 K
Masteťs seminar ll

3.5
Praca magisterska

godziny niekontaktowe (un-contaď hours) 20 K
Masteťs thesis

3.6
Język obcy

30 2 KO
Foreign language

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

60 í5 30 45 30
30

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

í80

P|-AN STUDTIW RAZEM (TOTAL STUDY PI-AN) ECTS
Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów

930 90
Total contact hoursiECTS in study plan

STATYSTYKA PRoG RAMU KszTAŁcENlA
Tvp Przedmioý p. EGTS liczba godzin

K Kierunkowe 83 840

KO Kształcenia ogÓlnego 7 90

Łącznie: 90 930

Program kształcenia dostosowany do wydzialowych efektów uczenia się dla kierunku studiów zĄRzĄDzANlE l
|NŻYN lERlA PRoDUKcJl (studia drugiego stopnia)
Plan i program studiów:

- uchwalony przez Senat Po w dniu nie podano daý
- zaopiniowa ny plze,z samołząd studencki.

4



Politechnika Opolska

Wdziá lnżynieńi Pĺoduk<ji i Logis{yki

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

Kierun€k studiótv: zARzĄDzANlE l lNłNlER|A PRoDUKcJl
Field oÍ study: MAMGEMENT AND PRoDUcTloN ENG|NEER|NG

Metelski

5



ZaŁącznknr 1 do UchwĄ nr 3l2o2L
Rady Dydaktycznej kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

t',WyozIAŁ IľĺŻľľIERII PnoouKcJI I
LocrsrYKr POLITECHNIKA

CPCLSKA

Prłľv I PRoGRAMY sTUDIÓw
Sruov .plÁľvs ÁľvD PRaGRAMMEĺ

KrľnuNEK SľuolÓw _ FIELD oF STUDY

- ZARZĄDZANIE I INZYNIE RIA PRoDUKCJI

- MANAGEMENT AND PRODUCTION
ENGINEERING

Studía stacjonarne
drugiego stopnía
- wg specjalnoścÍ

Second Cycle Programme - Full-Time Studíes

Polĺtechnika opolska, 2o2t t.



Politechnika Opolska
Wydziá lnżyni€rii Produk$i i Logistyki

Politechnika Opolska
Wýdział lnżynierii Produkcji i Logisýki
Opole 2021r.

Kierunek sludiórv: zARzĄDzANlE l |NŻYNlER|A PRoEUKcJl
Field ď study: MAMGEMENT AND PRoDUcTloN ENGINEER|NG

c HARAKTERYSTYKA oGÓ LNA

kierunek studiów: z^Rzl\Dz^NlE t lNŻÍNtERn PRoDUKcJt

profil: oeÓlľołxłDEMlcKl

s peci al n oś ć : Zn nzłDzA N l E BezprczeŃsĺwenĺ P nncv

nazwa wydziału: Wvozlłĺ lľŻvľlerul Pnoouxcĺl l LoGtsTYKl

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daty

obowiązuje od roku
akademickiego

2021t2022

Íoľma studiów (stacJonaľne l niestacJonarne} stacjonarne

poziom studiów (l stopnia / lI stopnia} llgo stopnia

czas tÍwania (wsem.) 3

tytul zawodoľ,ĺy otlzymyrĺa ny pJzez absolwenta magister inżynier

liczba punktów EcTs 90

2



Politestrnika Opolska
Wdziá lnłnieÍii Produkcji i Logistyki

Ki€runek studióĄiv: ZARZĄDZANlE l lNłNlER|A PRoDUKcJl
Field of study: MAMGEMENTAND PRODUCTION ENGINEERING

PláN STUDóW_STUDY PLAN

Specułl-ľoŚć _ SpecłłulzATloN:
ZeRzĄozłľl t' BazPnczÉŃsĺweu Pnłcv

- Sarew oF WoRK Mer.lłoenĺeľľ

SEMESTR: í (1"t Semester) Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Woľking time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unlt _ semester curľlcular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Proiect) (Seminar)

1.1
Zaĺządzanie strategiczne dla inżynierlw

30 í5 3 K
Strategic management fur engineers

1.2
Współczesne systemy organizacji produkcji

30E 15 4 K
Modem systems of production organizatĺon

í.3 Zi nte g rowa ne systemy zaządzania
30 30 4 K

l ntegĺated management systems

1.4
Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorctwie

ĺ5 í5 ĺ5 4 K
Forecasting and simulation in enterprise

í.5
Zarządzanie projektem

í5 30 3 K
Pľoject management

1.6
Zazadzanie i n nowaci am i

30E í5 4 K
lnnovation management

1.7
Systemy wspomagania decyzji

30E í5 3 K
Decĺsion support systems

í.8
7arządzanie wiedzą

30E í5 í5 5 K
Knowledge management

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

210 60 90 30
30

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

390

POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDzlAŁ lNŻYNtERl! PRoDUKcJl l LoGlsTYKl

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING AND

LOGISTICS
Klerunek stud!ów:

7ANaĄD?AN| E l l NŻYN t ER|A P RoD U KcJl
Field of study:

MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING
Sruon SrłcĺoľnnľE DRuGlEGo SropľLl - MeesreRsrce

Secoĺ,lo GYcl.e PRooRnuue - Fuu--Tlme Sĺuoles (Master of ScÍence degree)

SEMESTR: 2 (2"d Semester) Llczba godzin zajęé w semestľze; E - egzamin
Working time (houľs} a semester; E _ Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curľlcular (Lecture) classes)
ILđu9l qaui 

'classes)
(Project) (Seminar)

2.1
Matematvczne wspomaganie decyzii

15 í5 3 K
Mathematical decision support

2.2
Zaĺządzanie śľodowiskiem pracy í5 ĺ5 2 K
lVlanagement of work environment

2.3
Ergonomia ifizjologia w bezpieczeństwie pracy

í5E í5 3 K
Eľgonomics and physiology in occupational safuty

2.4
lnżynieria materialnego Środowiska pracy

30E ĺ5 ĺ5 5 K
Engineering of material work envĺronment

2.5
Podstawy proiektowania ergonomicznego

30 2 K
Fundamentals of ergonomic design

3



Politechnika Opolska
vwdziď lnżynierii Produkcji i Logistyki

Ki€runek íudióYv: zARzĄDzANlE l lNłNlERlA PRoDÜKcJl
Fi€ld ď study: MANAGEMENT AND PRoDUcTloN ENG|NEER|NG

2.6
Bezpieczeństwo eksploataq'i urządzeń
technicznych 30E t5 4 K
operational safeĘ of technical devices

2.7
Projektowanie systemów bezpieczeństwa

30 3 K
Design of sabty systems

2.8
|Vletody ilościowe iiakościowe oceny ryzyka

í5 1 KQuantitative and qualitative methods ot risk
assessment

2.9
Projekt zespďowy

30 3 KO
Team proiect

2.10
Seminarĺum magisterskie l

30 2 K
Masteťs seminar l

2.11
Metodologia prowadzenia badań naukowych

30 2 KO
Methodology of scientific research

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

120 60 30 90 60
30

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

360

SEMESTR: 3 (3d Semester)
Liczba godzin zaJęć wsemestľze; E -egzamin
Working time (hours) a semsstar; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pľzedmlot w c L P s

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

(Laboratory
classes)

(Pľoject) (Seminar)

3.í
Wsplłczesne problemy bezpieczeństwa

30 1 K
Contemporary safety issues

3-2
Spobczne środowisko pracy

30E ĺ5 2 K
Social work environment

3.3
organizacja, zadania i metody pracy służb BHP

30E ĺ5 3 KOrganization and working methods of occupational
health and safety services

3.4
Seminarium magisterskie ll

30 2 K
Masteťs seminar ll

3.5
Praca magisterska

godziny niekontaktowe (un-contact hours) 20 K
Masteťs thesis

3.6
Język obcy

30 2 KO
Foreign language

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

90 30 30 30
30

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

ĺ80

PLAN sTuDIÓW RAZEM (ToTAL STUDY PLAN) ECTS
Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów

930 90
Total contađ hours/ECTS in study plan

sTAwsTYKA PRoGRAMU KszTAŁcENlA
Tvp Przedmioty p. EGTS liczba godzin

K Kierunkowe 83 840

KO Ksztďcenia ogólnego 7 90

Łącznie 90 930

Program ksáďcenia dostosowany do wydziałowych efektów uczenia się dla kierunku studiów zĄRzĄDzANlE l
lNŻíNlERlA PRoDUKcJl (studia drugiąo stopnia)
Plan i program studiów:

- uchwalony przez Senat PO w dniu nie podano daý
- zaopiniowany pÍzez samorząd studencki.

4



Polilécnnika opolska
Wdział lnżyni€ńi Píodukqi i Logistyki

Politechnika Opolska
VVýdział lnżynierii Produkcji i Logisýki
Opole 2021 r.

Kierunek íudiów: zARzĄDzANlE l lNŻYNlERlA PRoDUKcJl
Field ď stuđy: MANAGEMENT AND PRoDUcTloN ENG|NEER|NG

%
dł Mete[ski
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Załączĺknr l do UchwaĘ nr 3ĺ202L
Rady Dydaktycznej kierunku studiów Zarądzanie i Inżynieria Produkcji

t\WyozIAŁ IľĺŻľľĺIERII PnoouKCJI I
LocrsrYKr POLITECHNIKA

OPCLSKA

Prłľ\ľY I PRoGRAMY sTUDIow
Srunv PLÁľvs ÁlvD Pp.aGRAMłĺEĺ

KrnnuNEK SľuolÓw - FIELD oF STUDY

- ZARZĄDZANIE I INZYNIE RIA PRODUKCJI

- MANAGEMENT AND PRODUCTION
ENGINEERING

Studía stacjonarne
drugíego stopnía
- w{, specjalnoścÍ

Second Cycle Programme - FuII-Time Studíes

Politechnĺka opolska, 2o21' r.



Polilechnika Opolska

Wdziď lnżyniéńi Produkcji i Logiíyki

Politechnika Opolska
Wydział lnżynierii Produkcji i Logisýki
Opole 2021r.

Kierunek studiów: zARzĄDzANlE l lNłNlERĺA PRoDUKĹJl
Field of study: MAMGEMENTAND PROOUCTION ENGINEERING

GHARAKTERYSTYKA oGÓLNA

kierunek studiów: zt\v\D7ANlE l lNżYNtERtA PRoDUKcJt

profil: ocllľołrĺDEMlcKl

specjalnośé: Tecĺľlrc lNFoRMATYczNE w 7A"ZĄD:äNIU PRoouxc.lĄ l USŁUGAMI

nazwa wydziału: Wvozlłł lľŻvľlenll Pnoouxcul l LoGlsTYKt

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daty

obowiązuje od roku
akademickiego

2021t2022

forma studiów (stac|oname l niestacjonarne) stacionarne

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

czas třwania {wsem.} 3

tytuł zawodoľtĺy otľzymyĽva ny p nzez a bsolwenta magister inżynier

liczba punktów EcTs 90

2



POLITECHNIKA OPOLSI(A
l/líYDzAŁ NŻYNlERll PRoDUKcJl l LoctswKt

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING AND

LOGtSTTCS
Klerunekstudiów:

zA?al\D?ANlE l NżYNIER|A PRoDU KcJt
Field of study:

MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING
Sĺuoĺl SreąoľnRľe DRuoleeo Sĺopľl,ł - ĺlínelsĺeRsrce

Secoĺo Gvcm Pnocnemme - Fuut_-Tlue Sruoles íMasÍerof ScÍence degree)

ř'yĺit€chnika opolska
Vwdziď lnżynierii PÍodukcji i Logislyki

Kierunek sludiótv: zAFŽĄDzANlE l |NŻYNlER|A PRoDUKoJl
Fíeld of study: MAMGEMENTAND PRoDUcTloN ENG|NEER|NG

PLAN STUDIOW - STUDY PLAN

Spec.lll_ľoŚl _ SpscnlzATtoN
Tecxľlxl lľroRulwczľE w ZnnzĄozłľlu PRoouxc.l4 l Usĺucnrĺl

- lľroRĺĺnnoľ Tgcxľnues lľ MłľłcsMENT oF PRooucĺoľ ĺľo SeRvlcrs

SEMESTR: I (1'r Semester) Llczba godzin zajęć w semestłze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmlot W c L P s

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

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

1.1
Zaĺządzanie strategiczne dla inżynierÓw

30 15 3 K
Strategic management for engineers

1.2
WspÓłczesne systemy organizacji produkcji

30E ĺ5 4 K
Modem systems of production organization

ĺ.3 Zintegrowane systemy zaządzania
30 30 4 K

lntegrated management systems

1.4
Prognozowanie i symulacja w pzedsiębiorstwie

ĺ5 ĺ5 ĺ5 4 K
Forecasting and simulation in enterprise

í.5
Zaĺządzanie projektem

í5 30 3 K
Pľoject management

1.6
Zaĺządzanie i n nowacj am i

30E í5 4 K
lnnovation management

1.7
Systemy wspomagania decyzji

30E ĺ5 3 K
Decision support systems

1.8
Zazadzanie wiedza

30E í5 í5 5 K
Knowledge management

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

210 60 90 30
30

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

390

SEMESTR: 2 (2ú Semester) Liczba godzln zajęé w semestrze; E - egzamin
ľlĺorking time (hours) a semester; E - Exam

EGTS TYP
Nr

Pľzedmiot W c L P s
Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical

classes)
(Laboratory

classes) (Project) (Seminar)

2,1
VWbrany język programowania

ĺ5 30 4 K
Selected programming language

2.2

Modelowanie i optymalizacja procesów
produkcyjnych i usługowych

30E ĺ5 4 K
Modelling and optimization of production and
service processes

2.3
Zaawansowane bazy danych w inŹynierii produkcji

30E 30 5 K
Ądvanced databases ĺn production engineering

2.4
Systemy pomiarowe w procesie wytwazania

30E 30 5 K
Measurement systems in manufacturing process

3



Politéchnika opolską
vwdziď lnżyniérii PÍodukcji i Logistyki

Kierunek studiltv: zARzĄDzANlE l |NŻYNlER|A PRoDUKcJl
Field of sĺudy: MAMGEMENTAND PRoDUcTloN ENGĺNEER|NG

2.5
Komputerowe wspomaganie zarządzania usługami

30E 30 15 5 KComputer aided management of services

2.6
Projekt zespďowy

30 3 KOream pľoject

2.7
Seminarium magisterskie I

30 2 KMasteŕs seminaľ l

2.8
Metodologia prowadzenia badań naukowych

30 2 KOMethodology of scientific research
Liczba godzin w semestze (Numbeľ oÍ hours in a
semester) 135 15 120 45 60

30Razem godziďECTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semester) 375

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

ECTS TYP
Nr

Przedmlot W c L P s
Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical

classes)
(Laboratory

classes) (Project) (Seminar)

3.í
Komputerowe wspomaganĺe procesów
produkcyjnych 30 30 3 K
Computer aided production processes

3.2

Zintegrowane systemy zaządzania produkcją i

usługami
ĺ5E 30 3 Klntegrated management systems of production and

services

3.3
Seminarium magisterskie l!

30 2 KMasteťs seminar ll

3.4
Praca magisterska

godziny niekontaktowe (un-contađ hours) 20 KMasteťs thesis

3-5
Język obcy

30 KOFoľeign language
Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semesteĺ)

/ĺ5 90 30
30Razem godzin/ECTS w semestze (Total hours/ECTS in a

semester) í65

PlÁN sTUDtlW RAZEM (ToTAL STUDY PLAN) ECTS
Ęcznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów

930 90Total contact hours/ECTS in study plan

STATYSTYKA PRoGRAMU KszTAŁcENlA
Typ Przedmloý p. ECTS liczba godzin
K Kierunkowe 83 840

KO Ksztďcenia ogólnego 7 90
Łącznie: 90 930

Program ksztďoenia dostosowany do wydziďovvych efektów uczenia się dta kierunku studióWzNtzĄpzANlE l
|NŻYN|ER!Ą PRoD UKcJl (studia drugiego stopnia)
Plan i program studiów:
- uďlwalony p.zez senat Po w dniu nie podano daý
- zaopinaowany qrzez samorząd studencki.

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

4
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Załącznlknr 1 do UchwĄ nr 3ĺ2021
Rady Dydaktycznej kierunku studiów Zarządzanie i InĘnieria Produkcji

il\WynzIAŁ IľŻyľĺIERII PnopuKcJI I
LocrsrYKr POLITECHNIKA

OPCLSKA

Prłľvy I PRoGRAMY sTUDIÓw
Srunv PLÁľvs ÁND Pľ.aGRAMMEĺ

KrnnuNEK Sľuolow - FIELD oF STUDY

- ZAPZ'ĄDZ^NIE I INZYNIERIA PRODUKCJI

. MANAGEMENT AND PRODUCTION
ENGINEERING

Studůa stacjonarne
dnlgíego stopnía
- wg specjalnoścí

Second Cycle Programme - FUII-Time Studies

Polĺtechnika opolska, 2o2t t.



Politechnika Opolska

Wdziá lnłnĺeÍii Produkcji i Logistyki

Politechnika Opolska
Wýdział lnżynierii Produkcji i Logistyki
Opole 2O21r.

Kierunek sludiórv: zARzĄDzANlE l lNłNlERIA PRoDUKCJl
Field of study: MAMGEMENTANO PRODUCTION ENGINEERING

GHARAKTERYSTYKA oGÓLNA

kierunek studiów: zt\BzĄDzANlE t lNżYNlERtA PRoDuKcJl

profil : ocÓlľołxłDEMIcKt

specjalność: ZenzłDzANtE lľľowłc.lłlĺl

nazwa wydziału: WYozeł- lľżvľlerul PRoourcul t LoGlsTYKl

pIan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daty

obowiązuje od roku
akademickiego

2021t2022

forma studiów (stacionarne í niestacjonarne} stacionaľne

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

czas trwania (wsem.) 3

tytuł zawodowy otrzymylńíany p nzez a bsolwenta magisteľ inżynier

liczba punktów EcTs 90

2



Politechnika Opolska
vwdziď lnżyni€rii PÍodukcji i Logĺstyki

Kierunek studiótY: zARzĄDzANlE l lNłNlER|A PRoDUKcJl
Field of study: MAMGEMENTAND PRODUCTION ENGINEERING

PLAN sTuDóW- STUDY PLAN

Specĺł_ľoŚl - SpecnuzATtoľ:
ZnnzĄozłľlE lNNowAcJAMl
- lrĺľovlĺloľs MANAGEMENT

SEMESTR: í (í't Semester) Liczba godzin zajęć w semestze; E - egzamin
ľlĺoľking time (hours) a semestoř; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot llv c L P s

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

(Laboratory
classes)

(Project) (Semlnar)

1.1
Zarządzanie stľategiczne dla inżynierlw

30 í5 3 K
Strategic management foľ engineers

1.2
Wsplłczesne svstemy organizacii pľodukcji

30E í5 4 K
Modem systems of production oľganization

í.3
Zi ntegrowane systemy zaĺządzania

30 30 4 K
l ntegľated management systems

1.4
Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie

ĺ5 ĺ5 ĺ5 4 K
Forecasting and simulation in enterprise

í.5
Tarzadzanie proiektem

í5 30 3 K
PĄect management

í.6
Zaządzanie i n nowacj a m i

30E í5 4 K
lnnovation management

1.7
Systemy wspomagania decyzji

30E í5 3 K
Decision suppoĺt systems

í.8 Zarządzanie wiedzą
30E í5 í5 5 K

Knowledge management

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

210 60 90 30
30

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

390

SEMESTR: 2 (2d Semester) Liczba godzin zaięé w semestłze; E - egzamin
Working time (hours) a semestor; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - ssmester curricular (Lecture) (Practlcal
classes)

(Laboratory
classes)

(Proiect) (Seminaľ)

2-1

Metody i techniki tworzenia innowacyjnych
rozłłiązaŕl

30E ĺ5 í5 5 K
l\rlethods and techniques for creating innovative
solutions

2.2
Warsztatv z kreatwnego rozł,liązwania problemów

30 2 K
ľ1/orkshops of creative problem solving

2.3
ocena i wybór optymalnych rozwiązań í5E ĺ5 ĺ5 4 K
Evaluation and selection of optimaĺ solutions

2,4
Systemy doradcze w procesie innowacyjnym í5 15 ĺ5 4 K
Decision support systems in innovation process

3

POLITECHNII(A OPOLSKA
wYDztAŁ NżYNlERll PRoDuKcJl l LoGlsTYKl

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING AND

LOGTSTtCS

Kierunek studiów:
zA?zl\DzANlE l NŻYN|ER|A PRoDUKcJl

Field of study:
MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING

Sruon Sĺec.loľłnľE DRUGIEGo Sĺopľl,l - MeosrrRsrce
Secoľo Cvcu Pnoenĺrłĺĺe - Fuut--Ttme Sĺuoles (Masteroť Science degree)



Polit€chnika opolska
\'wdziď lnłnierii Produkqi i Logistyki

Kierun€k sludióiv: zARzĄDzANlE l lNäNlER|A PRoDUKcJl
Field of study: MAMGEMENTAND PRODUCTION ENGINEERING

2.5
Ksáałtowanie innowacyjnoścĺ w budowie maszyn

45E ĺ5 4 K
Shapinq innovation in machine construction

2.6
l n nowa cyj ne zaządzanie e ne rg eýką /t5E í5 4 K
lnnovative management of power industry

2.7
Proiekt zespołowy

30 3 KO
Team project

2.8
Seminarium magisterskie I

30 2 K
Masteťs seminar l

2-9
Metodologia prowadzenia badań naukowych

30 2 KO
Methodology of scientific ľesearch

Liczba godzin w semestze (Numbeĺ of hours in a
semesteĺ)

í50 15 30 90 ĺ05
30

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

390

SEMESTR: 3 (3d Semester)
Liczba godzin zajęć w semestĺze; E - egzamin
Woľking time (hourc} a semest€r; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmlot w c L P s

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

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

3.1
l nnowacyj ne zaĺządzanie jakoŚcią

í5 1 K
lnnovative quality management

3.2
Strategie innowacyjne w Polsce i na Świecie

30 2 K
lnnovative strategies in Poland and in the world

3.3
lnnowacje w biznesie

30E 2 K
lnnovations in business

3.4
Zarządzanie kapitałem intelektualnym í5 1 K
lntellectual capital management

3.5
Seminarium magisterskie ll

30 2 K
Masteťs seminar ll

3.6
Praca magisterska

godziny niekontaktowe (un+ontaď hours) 20 K
Masteŕs thesis

3.7
Język obcy

30 2 KO
Foľeiqn language

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

90 30 30
30

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

í50

PLAN STUDTOW RAZEM (TOTAL STUDY PLAN) ECTS

Ęc.znie godzin kontaktowych/EcTs w pIanie studiów
930 90

Totalcontact hourďECTS ĺn study plan

STATYSTYKA P RoGRAMU KszTAŁc EN lA
Tvp Przedmioý p. ECTS liczba godzin

K Kierunkowe 83 840

KO Ksztďcenia ogólnego 7 90

Łącznie: 90 930

Progľam ksáďcenia dostosowany do wydziałowych efektów uczenia się dla kierunku studiów zĄRzĄDzANlE l
lNŻYNtERlA PRoDUKcJl (studia drugiąo stopnia)
Plan iprogram studiów:

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

Politechnika Opolska
\Áfrdział lnżynierii Produkcji i Logisýki

4



Politeánlka opolaka
W$lział lnłnleĺli Pĺodukď i Logietyki

Opole 2021 r.

Kieruĺrek sfudlórv: zARzĄDzANlE l lllŻYNlERĺiĄ PRoDUKcJl
Field ď study: MAľ,IAGEMÉľ,ĺT ANo PRoDUcTloN ENG|NEER|NG

đs.

ih Metęlskĺ
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Załaczniknr 1 do Uchwałv nr 3l2o2l
nady oydaktycznej kierunku studiów Zaĺządzanie i Inżynieria Produkcji

WyozIAŁ IľĺŻrľIERII PnoouKcJI I
LocrsTYKI

il\
POLITECHNIKA

OPCLSKA

Prłľĺy I PRoGRAMY STUDIow
Sruov PLANs ÁND Pp.oGRAM:nĺ,Eĺ

KrnnuNEK Sľuolow _ FIELD oF sTUDY

- ZARZĄDZANIE I INZYNIERIA PRoDUKCJI

- MANAGEMENT AND PRODUCTION
ENGINEERING

Studůa stacjonarne
drugiego stopnÍa
- wg specjalnoścí

Second Cycle Programme - FuII-Tíme Studíes

Politechnika Opolska, 2O21. r.



Polit€chnika oPolska
Wdziá lnłnierii PÍodukcji i Logistyki

Politechnika Opolska
Wýdział lnżynierii Produkcji i Logistyki
Opole 2021r.

Kierunek íudiôĺ: zARzĄDzANlE l |NŻYNlER|A PRoDUKcJt
Field oí study: MANAGEMENTAND PRoDUcTloN ENG|NEER|NG

CHARAKTERYSWKA OGILNA

kierunek studiów: AęzĄozeNtE l lNłNlERn PRoDUKcJl

proÍil: oeÓlľoexłDEMlcKl

specialność: ZnnząDzANlE Loelsĺvxą

nazwa urydziału: Wvozeł.IľżYľlerul PRoouxc.ll t LoGETYK|

pIan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daý

obowiązuje od roku
akademlckiego

2021t2022

forma studiów (stacJonarne / niestacjonarne} stacloname

pozlom studiów (l stopnia ĺ ll stopnia} ll-go stopnia

czas tlwania (wsem.) 3

Ę1tuł zawodovĺy otrzymyuíany pÍzez absolwenta magister inżynier

liczba punktów EcTs 90

2



P]litechnika opoĺska
vwdziď lnżynierii Produkcji i Logistyki

KieÍunék íudiów: zARzĄDzANlE ĺ INŻYNlER|A PRoDUKcJt
Field of study: MAMGEMENTANO PRODUCTION ENGINEERING

PI-AN sTUDÉw - STUDY PLAN

SpecĺnlľoŚć _ SpecnuzATtoľ:
ZĺnzĄozłĺlE LoosTYKĄ
- Loosncs MłrułcEmeľľ

SEMESTR: I (1't Semester) Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
l/lĺorking time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot llv c L P s
Subject unit - semestEr curricular (Lecture) (Practical

classes)
(Laboratory

classes) (Prolect) (Seminar)

1.1
Zaządzanie strategiczne dla inżynierÓw

30 í5 3 K
Strategic management for engineers

1.2
Wsplłczesne systemy organizacji produkcji

30E ĺ5 4 K
Modem systems of production oĺganization

1.3
Zi nte g rowa ne systemy zaządzania

30 30 4 K
l ntegľated management systems

1.4
Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie

í5 í5 í5 4 K
Forecasting and simulation in enteĺprise

í.5 Zarządzanie projektem
í5 30 3 K

Project management

1.6
Zaządzanie i n n owacjam i

30E í5 4 K
lnnovation management

1.7
Systemy wspomagania decyzji

30E ĺ5 3 K
Decision support systems

í.8 '-arządzanie wiedzą
30E í5 í5 5 K

Knowledge management
Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester) 210 60 90 30

30
Razem godzin/ECTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semester) 390

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

ECTS TYP
Nr

Pľzedmiot W c L P s
Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical

classes)
(Laboratoľy

classes)
(Project) (Seminar)

2.1
Badania operacyjne i teoria optymalizacji

30E 30 5 K
opeľational reseaľch and theory of optimizatĺon

2.2
Zaządzanie logisýczne

30E í5 4 K
Logistic management

2.3
Rachunek kosáów działań logistycznych

30E í5 ĺ5 5 K
Logistic activiý based costing

2.4
P rojektowan ie systemlw i pľocesÓw log isýcznych

30E 15 ĺ5 5 K
Desĺgn of logistic systems and pľocesses

2.5
Kom puterowa optymalizacja sieci log istycznych

30 í5 4 K
Computer optimization of logistic networks

3

POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDztAŁ NżYNlERll PRoDuKcJl l LoGtsTYKl

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING AND

LOGISTICS
Klerunek studlów:

zARzĄDzANlE l NŻYN|ER|A PRoDUKcJl
Field of study:

MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING
Sĺuon SrĺcĺoľłRrĺe DRueleco Sĺopľl,l - MłosreRsrce

Secoľo Cvcle Pn'ocRĺurĺe _ Fuu-Tlrĺe Sĺuoles (Master oí Science degree)



Polit€chnika opolska
\ŕvydziá lnżynieńi PÍodukqi i Logis{yki

Kierunek sludióĺv: zARzĄDzANlE l INŻYNlER|A PRoDUKcj;
Field of study: MAMGEMENTAND PRODUCTION ENGINEERING

2.6
Projekt zespďowy

30 3 KO
Team project

2.7
Seminarium magisterskie !

30 2 K
Masteťs seminar l

2.8
Metodologia prowadzenia badań naukowych

30 2 KO
Methodology of scientific research

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

í50 tts 45 60 60
30

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

360

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

ECTS TYP
Nr

Pľzedmlot ľv c L P s

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

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

3.í
Marketing usług logistycznych

30E 2 K
Marketinq of logistic services

3.2
lnformatyka w logisýce

30 30 3 K
lnformation technology in logistics

3.3
LogisVka międzynarodowa

30 1 K
lnternational logistics

3.4
Seminarium magisterskie ll

30 2 K
Masteťs seminar ll

3.5
Praca magisterska

godziny niekontaktowe (un_contaď hours) 20 K
Masteťs thesis

3.6
Język obcy

30 2 KO
Foreign language

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

90 60 30
30

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

ĺ80

PLAN sTUDlÓW RAZEM (ToTAL STUDY PLAN) ECTS
Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów
Totd bontact hourďECTS in study plan

930 90

STATYSTYKA PRoGRAMu KszTAŁc EN lA
Tvp Przedmioý p. EGTS liczba godzin

K Kierunkowe 83 840

KO Ksztďcenia ogólnego 7 90

Łącznie: 90 930

Program ksztďcenia dostosorłany do tvydáďowyď efektów uczenia się dla kierunku studiów zARąDzANlE l
|NŻŕNIERJA PRoDUKcJl (studia drugiąo stopnia)
Plan iprogram studilw:
- uchwalony pÍzez senat Po w dniu nie podano daty

- zaopiniowa ny pÍzez samorząd studencki.

Politechnika Opolska
\Affdział lnżynierii Produkcji i Logisýki
opole2021ĺ.

4
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Załączruknr 1 do UchwĄ nr 3ĺ202l
Rady Dydaktycznej kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

t\WyuzIAŁ IľĺżyľĺIERII PnoouKcJI I
LocrsrYKr POLITECHNIKA

CPOLSKA

Pm'ľĺy I PRoGRAMY sTUDIÓw
Srunv PLÁNs ÁlvD PRaGRa;MMES

KrnnuNEK Sľuolow _ FIELD oF sTUDY

- ZARZĄDZ^NIE I INZYNIE RIA PRoDUKCJI

- MANAGEMENT AND PRoRffiIiRä

Studia stacjonoĺne
dnlgíego stopnia
- wg specjalnoścí

Second Cycle Programme - FuII-Tíme StudÍes

Polĺtechnika opolską 2o2t t.



Polit€ďlnika opolska
Wdzĺał lnłnieÍii Produkqi i Logisłyki

Politechnika Opolska
Wýdział lnżynierii Produkcji i Logistyki
Opole 2021r.

Kierunek studiólY: zARzĄDzANlE l INŻYNlER|A PRoDUKcJl
Field ď study: MAMGEMENT AND PRoDUcTloN ENG|NEER|NG

C HARAKTE RYSTYKA OGI LNA

kierunek studiów: z^nzl\DzłNlE l lNłNlERn PRoDUKcJl

profil : oeÓuľołxnDEMlcKI

specialnośó: ZłnzłDzANtE PRolexrłml

nazwa wydziału: WYozlłĺ lľŻvľlerul PRoouxc.ll l LoGlsTYKI

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daý

obowiązuje od roku
akademickiego

2021t2022

forma studiórv (stacjoname í niestacjonaľne) stacionaľne

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

czas tnvania (wsem.) 3

Ęftuł zawodowy otrrymywany pÍzez absolwenta magister inżynier

liczba punktów EcTs 90

2



Politechnika Opolska
vwdził lnżynierił PÍodukcji i Logislyki

Ki€run€k studióťv: zARzĄDzANlE l |NŻYNlER|A PRoDUKCJl
Field of sludy: MANAGEMENTAND PRODUCTION ENGINEERING

PLAN STUDóW_STUDY PLAN

Spec.nlľoŚl _ SpecnuzAnoN:
zĄRzĄDzANlE PRąJEI$AMI
- PRo.lscl MANAGEMENT

PoLĺTEGHN|KA oPoLsKA
WYDzlAŁ NżYNlERtl PRoDuKcJl l LoclswKt

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING AND

LOGtSTtCS
Klerunekstudiów:

zARzt\DzANIE l tNżYNlERlA PRoDUKcJl
Field of study:

MANAGEMENT AND PRODUCNON ENGINEERING
Sĺuoĺn SĺĺcĺoľlRľe Dnueleeo Sropľll - MłesľeRsrce

Secoľo Cvcue PRocReume - Fuu_.Tlľle Sruoles (Master of Science degree)

SEMESTR: í (ĺ"t Semester) Liczba godzin zajęé w semestrze; E - egzamln
Working tlme (hours) a semoster; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pľzedmiot W c L P s

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

(Laboratory
classes) (Project) (Seminar)

1.1
Zaęądzanie strategiczne dla inżynierÓw

30 í5 3 K
Strateqic management for enqineers

1.2
Współczesne systemy organizacji produkcjĺ

30E í5 4 K
Modem systems of production organization

í-3 Zi ntegrowane systemy zaĺządzania
30 30 4 K

lntegrated management systems

1.4
Prog nozowanie i sym u lacja w przedsiębiorstwie

ĺ5 í5 í5 4 K
Forecasting and simulation in enterprise

ĺ.5
Zarządzanie projektem

í5 30 3 K
Pľoject management

1.6
Zaządzanie i n nowacj am i

30E 15 4 K
lnnovation management

1.7
Systemy wspomagania decyzji

30E í5 3 K
Decision support systems

ĺ.8
Zazadzanie wiedzą

30E í5 í5 5 K
Knowledge management

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

210 60 90 30
30

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

390

SEMESTR: 2 (2"d Semester) Liczba godzin zaięć w semestľze; E - egzamin
Working time (hours) a semest€r; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot w c L P s

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

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

2.1
Teoria grafów i metody sieciowe

15E í5 3 K
Graph theory and network methods

2.2
Zaządzanie zespoła m i p roj e ktowym i í5 í5 2 K
lVlanagement of project teams

2-3
Organizacja projektowa

í5 ĺ5 2 K
Pĺoject organization

2.4
Zaządzanie zasobami w projekcie

í5 í5 3 K
Project ľesouĺce management

2.5
Metody i techniki harmonogramowan ia projektów

30E ĺ5 í5 5 K
Methods and techniques of project scheduling

3



Politechnika Opolska

Wdział lnłniéÍĺi Produkqĺ i Logistyki
Kierunek íudiów: zARzĄDzANlE l |NŻYNĺERIA PRoDUl(:tl

Field ď śudy: MAMGEMENT AND PRoDUcTloN ENGINEER|NG

2.6
Sterowanie realizaąąprojektów w warunkach
zakłóceń í5E í5 3 K
Project control in conditions of disruption

2.7
Zaządzanie finansami w projekcie

30E 15 í5 5 K
Financial management in project

2.8
Projekt zespďowy

30 3 KO
Team project

2.9
Seminarium magisteľskie l

30 2 K
Masteťs seminar l

2.10
Metodologia prowadzenia badań naukowych

30 2 KO
Methodology of scientific research

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

ĺ35 í5 45 90 75
30

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

360

SEMESTR: 3 (3ń Semester) LIczba godzln za|ęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot w c L P s

Subject unit - somester curricular (Lecture)
(Practlcal
classes)

(Laboratory
classes)

(PĘect) (Seminar)

3.ĺ
Podstawy prawne pzedsięwzięć inwesýcyjnych

30E 1 K
Legal basis for investment projects

3.2
lnformatyczne systemy zaządzania projektami

í5 30 2 K
lnformation systems of project management

3.3
Metodyki zaĺządzania p roj e ktam i

15 1 K
Project management methodologies

3.4
Rvzvko w zaĺzadzaniu proiektami

í5E ĺ5 2 K
Risk in project management

3.5
Seminarium magisterskie ll
Masteťs seminar ll

30 2 K

3.6
Praca magisterska

godziny niekontaktowe (un-contađ hours) 20 K
Masteťs thesis

3.7
Język obcy

30 2 KO
Foreign language

Liczbabodzin w semestze (Number of hours in a
semester)

75 60 í5 30
30

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

í80

PLAN sTUDlÓw RAZEM (ToTAL STUDY PláN) ECTS
Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiÓw

930 90
Total contact hours/ECTS in study plan

sTAwswKA PRoGRAMU KszTAŁcENlA
Tvp Przedmioý p. ECTS liczba godzin

K Kierunkowe 83 840

KO Ksztďcenia ogÓlnego 7 90

Łącznie: 90 930

Program ksztďcenia dostosowany do wydziďowych efektów uczenia się dla kierunku studiów zĄRzĄDzANlE l
lNäÍNlERlA PRoDUKcJl (studia drugiego stopnia)
Plan iprogram studiów:
_ uchwalony pŻez senat Po w dnĺu nie pođano daý
- zaopiniowany pÍzez samoŻąd studencki.

4
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fuitechnika Opolska
vYydĽiď lnżyni€Íii PÍodukgi ! Logistyki

\Äłýdział lnżynierii Produkcji i Logistyki
Opole 2021 r.

Ki€Íunék studiórv: zARzĄDzANlE l lNäNlER|A PRoDUKcJl
Fiold ď study: MAMGEMENT AND PRoDUcTloN ENGINEER|NG

N
ds.

ih
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Zołqcznik nr 77 do Księgi lakości Kształcenia

KARTA PROGRAMU STUDTOW
Nazwa progÍamu studiów (kieľunku studiów) Zarządzanie i inżynĺeľia pľodukcji

Nazwa wydziďuWydział Inzynieľiĺ Pľodukcjĺ i Logĺstyki

poziom studiów (I stopnia / II stopnia /
jednolite studia magisteľskie)

studia II stopnía

pľofil studiów (ogólnoakadęmicki /
pľaktyczny) ogólnoakademicki

forma studiów (stacjonaľne / niestacjonarne) níestacjonaľne

pľogľam studiów obowiązuje od ľoku
akademickiego

202u2022

data i numer uchwĄ Sęnatu przyjmującej
pľogľam studiów
data i numer uchwĄ Senatu przyjmującej
kierunkowe efekty uczenia się

przypoľządkowanie do dziedziny lub dziedzin
nauki

- dziedzina nauk społecznych
_ dzieđzina nauk inżynieľyjno-technicznych

wskazanie dyscypliny (nauki lub sztuki) lub
dyscyplin (w przypadku kilku wskazai -
podkreślić - dyscyplinę wiodącą do któľej
odnosi się minimum 50Yo efektów uczenia się)

- dziedzinanauk społecznych
dyscypliny naukowe:

nauki o zaľządzaniu ijakości

- dziedzina nauk inzynieryjno-technicznych
dyscypliny naukowe:

inżynieria mechaniczna

czas tľwania (w semestrach) 3 semeshy

liczbapunktów ECTS 90

Ęfuł zawodowy otľzymywany przęz
absolwenta

magisteľ inŻynier

klasyfikacja ISCED 0488

mviązek z misją uczelni i jej strategią ľozwoju

Kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry oraz
rozwőj i wdraźanie nowych technologii, budowanie
nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego z
poszanowaniem zasad etyki' pľomowanĺe
indywidualnego rozwoju jednostki, wspóĘľaca z
otoczeniem gospodaľczo-biznesowyĺľr, kształcenie
umiejętności ponrszania się po rynku pľacy - cele te są
zawarte w zakładanych efektach uczenia się.
Wypełniając misję Politechniki opolskiej oraz celę
strategiczne zawaftę w Stľategii Rozwoju Po, a takżn
uwzględniając zmíany na kĄowym rynku pracy i
zainteľesowania przyszłych studentów, Wydział
ofeľuje od 2010 r. studia na II stopniu na kierunku
zoąqdzanie í inźynieľił produlrcji w specjalnośđach:

zaĺ ządzanie innowacj am i,
znządzanie logisýką'
zar ządzanie bezp ieczeń stwem pľacy,

_ tęchniki informatycznew zarządzaniu pľodukcją i
usłusaÍni"



_ logistyka w eneľgeĘlce (od 2014 ľ.),
pľoiektami (od 2015 ľ.).

cele kształcenia onz możliwości zatrudnienia í
kontynuacji studiów

Absolwent uzyskuje pogłębioną rvledzę inĄrnieľską z
wybľanego zakľesu inzynierii pľodukcji oraz w zakresię
oľganizacji i arząlzania' w ťym:
ł zarządzania funkcjami technicznymĺ;
o projektowania nowych procesów i systemów

pľodukqfrnych, eksploatacyjny&' obiektÓw
i systemów zarądzania;

. doboru i szkolenia peľsonelu;

. kontľoli technicmej, arądzania kosztami
ĺ pľojektami oraz doľadztwa przemysłowęgo;

o maľketingu, logistyki i dysĘbucjĺ;
. zwządzania kapitałem i inweĘcjami neczowymi ;

. ľoaryiązywania zadaá technologicznych oÍaz
innowacyjnych.

Absolwent jest pľrygotowany do:
. twórczej działalności w wybľanym zakesie inżynierii

produkcji;
. podejmowania innowacyjnych ini$atyw i decyzji

oraz do samodzielnego prowadzenia działalności w
wybranym zakľesie inżynieľii produkcji w mĄch,
śľednich i duĘch pľzedsiębiorstwach;

. podejmowania działalności gospodarczej;

. kieľowania zespołami działalności twóľczej
w wybľaĺlym zakĺęsie inąynierii produkcji oÍaz
zespołami w sferze gospodarczej, administľacji
oświatowej, samoľządowej, panstwowej lub
bankowej;

. oľganizowania araz pľowadzenia prac badawczych i
rozwojowych, w szczególności pľojektowania i
wdrażania innowacji technologĺcanych i
oľganĺzacyjnych:

o doradztwa technĺcanego i organizacyjnego
w wybranym zakresie ínĘnieľii pľodukcj! oraz
podjęcia studiiw trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwent powĺnĺen umĺeć:
. wspiłpľacowac z ludzrri orazbyć, przygotowany đo

kierowania zespďem;
. zaządzania placówkami pĺojektowymi,

gospodaľczymi i peľsonelem w pľzedsiębioľstwach
przenrysłowych.

Absolwent jest pľrygotołrlany do pľacyw:
. małych, średnich i dużych pľzedsiębiorstwach

zajmujących się pľodukcją w wybranym zakľesíe;
o jednostkach pĄektouĺych ĺ doľadczych;
o Jednostkach gospodarc zych onz adminĺstracyjnych,
w których wymagana jest wiedza technicma,
ekonomiczna ĺ informatycma oťaz unriejętrrości
oľganizacyjne;

.irntytuqjach naukowo-badawcąlch i ośrodkach
badawczo-ľozwojowych;

. instytucjach zajmujących się poradnictwem
ĺ upowszechnianiem wiedzy w zakresie organizacjĺ ĺ

oÍaz

wymaganía wstępne _ oczekiwane
kompetencje kandydata (szczególnie w
przypadku studiów drugiego stopnia)

Kandydat na studia II stopnia na kierunku zmzqdzanie
i ÍnżynÍeľia produkcji powinien posiadać wiedzę,
umiejęności i kompetencje społeczne na poziomie 6
PRK.



zasady ľekrutacji (zgodne z uchwałą
rekrutacyjną)

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne II
stopnia stanowi uzyskanie stopnia inżynieľa.
Kĺyteľium decydującym o przyjęciu na studia
drugiego stopnia jest ocena z dyplomu inżynieľa.
Szczegółowe warunki i tryb ľekrutacji na studia w
Politechnice opolskiej są publikowanę na stronie
http://www.po.opole.pl w zakładce Rekľutacja i w
informatoĺze dla kandydatiw na studia na dany ľok
akademicki.

ľóżnice w stosunku do innych pľogľamów o
podobnie zdefiniowanych celach i efektach
uczenia się pľowadzonych w Politechnice
opolskĘ

Nie stwíeľdzono w Politechnice opolskiej pľogmmów
studiów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach
uczenia się'

sposoby weľyfikacj i zakJadany ch ęfektów
uczenia się

Zakładane efekty uczenia się będą podlegaĘ
weľyÍikacji w sposób okľeślony w kaľtach opisu
przedmiotu. Zaliczanie zajęÓ dydaktycznych
dokonywane jest na podstawie weryfikacji efektów
uczenia się, w foľmie: pľac kontrolnych,
spľawdzianów, pľojektów, refeľatów oÍaz innych
foľm spľawdzania wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych studentów (Regulamin
Studiów Po).

sumarycme wskaáriki
chaľakteryzuj ące pľogľÍLm
studiów, a wtym:

łączna liczba punktów ECTS, któľą student
uzyskuj e w ľamach zajęć, wymagaj ących
bezp ośľedniego udziału nauczycieli akademi ckich

70

łączna Liczba punktów ECTS, któľą student
uzyskuje w ramach zajęć, z zakĺęsu nauk
podstawowych, do których odnoszą się efekty
uczenia się dla okľeślonego pľogľamu studiów,
poziomu i pľofilu studiów

15

dĺa pľofi lu praktycmeg o Łącma liczba punktow
ECTS pľzypisanych do zajęć zwięanychz
praktycznym pľzygotowaniem zawodowym,
dla profi lu ogólnoakademickiego łączna |iczba
punktów ECTS przypisanych do zajęć, zwiaąanych
z prowadzonymĺ badaniami naukowymi w
dziedzinie nauki lub süĺlki związanej z
kieľunkiem

50

liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać
w ľamach zajęć' z dziedziny nauk
humanistycznych lub nauk społecznych

54

w pľzypađku studiów stacjonaľnych I stopnia lub
jednolitych magisterskich |iczba godzin zajęć, z
wychowania fizycznego

pľocentowy udział.liczby punktów ECTS dla
dyscypliny nauki (lub sauki) ,,i" w łącznej liczbie
punktów ECTS _ konieczny do okręślenia dla
kazdej dyscypliny, w przypadku progralxu
studiów ptzyporządkowanego do więcej niż
jednej đyscyplĺny nauki (lub sztuki)

60% w dyscyplinie nauki o
zaľądzaniu i j akości; 40%
w dyscyplinie inżynieria

mechaĺriczna

Pľogľam studiów zaopiniowany przezwydziałowy organ samoľządu studenckiego.



{/rhrk
podpis wydzíałowego

organu samorządu studenckięo

data, podpis, pieczątka dziękana
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Załączruknr 2 do UchwaĘ nr 3l2o2|
Rady Dydaktycznej kierunku studiów Zarądzanie i Inżynieria Produkcji

il\WyozIAŁ IľĺŻľľĺIERII PnoouKcJI I
LocrsrYKr POTITECHNIKA

CPOLSKA

Prłľw I PRoGRAMY sTUDIÓw
Sruov PLÁNs ÁlvD PRaGRAMMEĺ

KlnnuNEK SľuolÓw _ FIELD oF sTUDY

- ZARZĄDZANIE I INZYNIERIA PRoDUKCJI

. MANAGEMENT AND PRODUCTION
ENGINEERING

Studia níestacjonarne
drugíego stopnia
- w{t specjalnoścí

Second Cycle Programme - Palt-Time Studíes

Polĺtechnĺka opolska, 2o2t r.



Politechnika Opolska
vwdziď lnżynieńi Produkqi i Logistyki

Politechnika Opolska
Wýdział lnżynierii Produkcji i Logisýki
Opole 2021r.

Ki€ĺuněk studiów: zARzĄDzANlE l lNłNlER|A PRoDUKcJl
Field of íudy: MAMGEMENTAND PRoDUcTloN ENG|NEER|NG

CHARAKTERYSTYKA OGILNA

kierunek studiów: a\Rzl\D7ANlE l lNäl'NlERlA PRoDUKcJl

profil : ooÓlľołxnDEMlcKt

specjatność: LoelswKA W ENERGETYGE

nazĺYa wydziału: Wvozlłł. lľŻvĺlerul PRoouxc.tl l LoGlsTYKl

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daty

obowiązuje od roku
akademickiego

2021t2022

form a stu d iórv (stac|o na rne í n iestacjona rne) niestacionarne

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

czas tlwania (wsem.) 3

ýtuł zawodowy otrzymyrĺany przeľz absolwenta magister inżynier

liczba punktów EcTs 90

2



Politechnika Opolska

Wdział lnżynierĺi PĺodukQi i Logistyki
Kieíuněk studiów: zARzĄDzANlE l lNŻYNlER|A PRoDUKcJl

Field of sludy: MAMGEMENTAND PRODUCTION ENGINEERING

PláN STUDóW-STUDY PLAN

Specĺłl-ľość - Specnt-EAnoN:
Loclsĺvr<e w ENERGETYcE

- Loosĺcs lN PowER Eľclľeenlľc

POLITECHNIKA OPOLSKA
vtÍYDzlAŁ |NżYNIERI! PRoDuKcJl l LoGlsTYKt

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING AND

LOGISTTCS

Kierunekstudiów:
?A?ZĄDZANIE l |NżYNIERLA PRoDUKcJl

Field of study:
MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING

Sĺuoll Nlesĺec.loľlnľe DRuoleeo Sĺopľlł - Meesĺensne
Secoľo Cvcle PRoenenłlrre - Pln'r-Tlľle Sĺuoles (Master of Science degree)

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

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

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

(Laboratory
classss) (Project) (Seminar)

1-1
Zazadzanie strategiczne dla inżynierów

10 ĺ0 3 K
Strategic management for engineers

1.2
Współczesne systemy organizacji produkcji

20E í0 4 K
Modem systems of production organization

ĺ.3
Zintegrowane systemy zaządzania í0 20 4 K
lntegrated management systems

1.4
Proq nozowanie i sym ulacja w przedsiębiorstwie

í0 í0 í0 4 K
Forecasting and simulation in enterprise

í.5 Zaządzanie projektem
í0 20 3 K

Proiect management

í.6 Zaządzanie i n nowacj am i 20E 10 4 K
lnnovation management

1.7
Systemy wspomagania decyzji

20E í0 3 K
Decision support systems

í.8 Zaządzanie wiedzą
20E. í0 ĺ0 5 K

Knowledge management

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

120 40 60 20
30

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

AO

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

ECTS TYP
Nr

Przedmiot w c L P s

Subiect unit - semester curľicular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboľatory
classes)

(Project) (Seminar)

2-1
Podstawy procesów energetycznych í0 í0 3 K
Fundamentals of energy processes

2.2
Logistyka w energetyce rozproszonej i odnawialnej

20E 4 K
Logistics in distributed and renewable energy

2.3
Uządzenia i systemy energetyczne í0E 10 4 K
Power installations and energy systems

2.4
lÁltwarzanie i pzesył energii elektrycznej

10E í0 3 K
Electricity generation and transmission

3



Politeńnike oPolske
wdziá lnżynieÍii PÍodukcji i Logis{yki

Kieĺunek íudiórv: zARzĄDzANlE l lNŻYN|ER|A PRoDUKcJl
Fietd ď íudy: MAMGEMENTAND PRoDUcTloN ENG|NEER|NG

2.5

Ebktywnośr procesów konweĺsji i dystrybucji
eneľgii í0E í0 í0 4 K
Efficiency of energy conversion and distribution
prooesses

2.6
Wspomaganie procesÓw logisýcznych na rynku
energiĺ í0 20 3 K
Supporting logistics processes in the energy market

2.7
Energetyka komunalna i prosumencka ĺ0 í0 2 K
Municipal and prosumer power industry

2-8
Proiekt zespďowy

20 3 KO
Team project

2.9
Seminarium magisterskie I

20 2 K
Masteťs seminar l

2.10
Język obcy

20 2 KO
Foreign language

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

80 70 40 30
30

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

220

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

ECTS TYP
Nr

Przedmlot w c L P s

Subject unit - semester curriculaľ (Lecture)
(Pľactical
classes)

(Laboratory
classes)

(Projéct) (Seminar)

3.í
Logistyka paliw

20E ĺ0 2 K
Fuel logistics

3.2
Audyt energetyczny i ekologiczny

10 10 1 K
Energy and environmental audit

3.3
organizacja łańcuchów dostaw energii w
pzedsiębiorstwie í0E í0 í0 3 K
Organization of energy supply chains in enterprise

3-4
Seminarium magisterskie ll ĺ0 2 K
Masteťs seminar ll

3.5
Praca magisterska

godziny niekontaktowe (un-contađ hours) 20 K
Masteťs thesis

3.6
Metodologia prowadzenia badań naukowych

10 2 KO
Methodology of scientific research

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

40 í0 30 20
30

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

í00

PI-AN sTUDIÖw RAZEM (ToTAL STUDY PLAN) ECTS
Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów

560 90
Total contacÍ hours/ECTS in study plan

sTAwsTYKA PRoGRAMu KszTAŁcENlA
Tvp Przedmioý p. EGTS liczba godzin

K Kierunkowe 83 510

KO Kształcenia ogÓlnego 7 50

Łącznie: 90 560

Program ksáďcenia dostosowany do wydziałcwych efektów uczenia się dla kierunku studiów zĄRzĄDzANlE l
lNŻíN !ER!Ą PRo DuKcJ ! (studia drugiego stopnia)
Plan lprogľam studiów:

- uchwalony pzez Senat Po w dniu nie podano daý
- zaopiniowany qłzez samoząd studenc*i.

4



Politeďnika opolska
VĘdział lnżynieĺii Produkcji i Laĺstyki

Politechnika Opolska
VĘdział lnżynierii Produkcji i Logisýki
Opole2021r.

Kierun€k s{udiórv: zARzĄDzANlE l lNłNlER|A PRoDUKcJl
Field ď study: MAMGEMEľ.ĺT AND PRoDUcTloN ENG|NEER|NG

W
G

ds.
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Załącznknr 2 do UchwaĘ nr 3l202L
Rady Dydaktycznej kierunku studiów Zarządzanie íInżynieria Produkcjit\WyozIAŁ INŻľľĺIERII PnoouKcJI I

LocrsrYKr POTITECHNIKA

OPOLSKA

Prłnv I PRoGRAMY sTUDIow
Sruov PLÁľvs ÁND Pľ.aGRAMMEĺ

KlnnuNEK Sľuuow - FIELD oF STUDY

- ZAPZ'ĄDZ^NIE I INZYNIE RIA PRODUKCJI

- MANAGEMENT AND PRODUCTION
ENGINEERING

Studia niestacjonarne
dnlgůego stopnía
- wg specjalności

Second Cycle Programme - Palt-Time Studíes

Politechnĺka opolska, 2o2t t,



Politechnika opoĺska
Wdział lnżyni€ńi Produkqi i Logistyki

Politechnika Opolska
Wýdział lnżynierii Produkcji i Logisýki
Opole 2021r.

Kierunek s{udiów: zARzĄDzANlE l lNłNlERlA PRc9UKcJl
Fiéĺd ď study: MAMGEMENT AND PRoDUcTloN ENG|NEERĺNG

GHARAKTERYSTYKA oGÓLNA

kierunek studiów: ZepzĄozlNlE l lNżYNtERtA PRoDUKcJl

profil : oellľĺonxłDEMlc Kt

s pecj a I n oś ć : ZłnzłDzAN t E BezerczeŃsĺwenĺ P nncY

nazwa wydziału: WYozłr lľŻYľlerul PRoouxc.ll t LoGlsTYKl

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daý

obowiązuje od roku
akademickiego

2021t2022

forma studiów (stacjonarne / niestacjonarne} niestacionarne

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

czas trwania (wsem.) 3

Ę1tuł zawodovľy otrrymywa ny pÍzez absolwenta magister inżynier

liczba punktów EcTs 90

2



POLITECHNII(A OPOLSKA
WYDzlAŁ NxľüERll PRoDUKcJl l LoGlsTYKl

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING AND

LOGISTTCS

Kierunek studiów:
zA?zl\DzANlE l l NżYN|ER|A PRoDUKGJI

Field of study:
MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING

Snron NusľecĺoľeRľe DRuoleco Sĺopľlł - MncsĺeRsrce
Secoľo Gvcl-e PRocnnnrue - Penr-Tlĺĺe Sľuoles (MasÍerof ScÍence degree}

Politeďpika opolska
\ŕvyđziď lnżynieÍii PÍodukqi i Logistyki

KieÍun€k studiótv: zARzĄDzANlE l INŻYNlER|A PRoDUKcJt
Field of study: MAMGEMENTAND PRODUCTION ENGINEERING

PLAN STUDIIW. STUDY PLAN

Spec.nlľoŚć - Sprcĺłt-lzATloľ :
złRz/ĄDzANle BezpleczeŃsĺweu PRncv

- Slperv or Wonx Mnľleeueľl

SEMESTR: I (1't Semester) Liczba godzin za|ęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pzedmiot w c L P s

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

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

1.1
Zazadzanie strategiczne dla inżynierów ĺ0 í0 3 K
Strategic management for engineers

1.2
WspÓłczesne systemy organizacji produkcji

208 í0 4 K
Modem systems of production oľganization

ĺ.3
Zi nte g rowane systemy zaĺządzania í0 20 4 K
I ntegrated management systems

1.4
Proqnozowanie i sym u|acja w przedsięb iorstwie í0 ĺ0 í0 4 K
Forecasting and simulation in enterprise

í.5
Zarządzanie projektem

í0 20 3 K
Pľoiect management

í.6 Zaządzanie i n n owacj am i
20E í0 4 K

lnnovation management

1.7
Svstemy wspomagania decyzji

20E ĺ0 3 K
Decision support systems

í.8
Zarządzanie wiedzą

20E í0 í0 5 K
Knowledqe management

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

120 40 60 20
30

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

240

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

ECTS TYP
Nr

Pzedmiot w c L P s
Subject unit - semester curľicular (Lecture)

(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

2-1
Matematyczne wspomaganie decyzji

10 ĺ0 3 K
Mathematical decision support

2.2
Zaządzanie środowiskiem p racy

10 2 K
Management of work environment

2.3
Ergonomia i ftziologia w bezpieczeństwie pracy

í0E í0 3 K
Ergonomics and physiology in occupational sabý

2.4
lnżynieria materialnego środowiska pracy

20E í0 10 5 K
Enqineerĺng of material work environment

2.5
Podstawy projektowania ergonomicznego

20 2 K
Fundamentals of ergonomic design

3



Polłtechnika opolska
Wdział lnżynieńi PÍodukcji i Logiíyki

Kierunek íudióľ: zARzĄDzANlE l INŻYNlER|A PRo9UKcJl
Field of study: MAMGEMENTAND PRODUCTION ENGINEERING

2-6
Bezpieczeństwo eksploatacji u]ządzeń
lechnicznych 208 10 4 K
operational safeý of technical devices

2.7
Projektowanie systemów bezpieczeństwa

20 3 K
Desisn of sabty systems

2.8
|\4etody ilościowe ijakoŚciowe oceny ryzyka

10 1 KQuantitative and qualitative methods of risk
assessment

2.9
Projekt zespołowy

20 3 KO
Team proiect

2.10
Seminarium magisterskie I

20 2 K
Masteŕs seminar l

2.11
Jęzvk obcy

20 2 KO
Foreign language

Liczba godzin w semest.ze (Number of hours in a
semester)

80 30 40 60 20
30

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

230

SEMESTR: 3 (3ń Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours} a som€ster; E _ Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s
Subject unit - semester curricular (Lecturc) (Practical

classes)
(Laboratory

classes)
(Project) (Seminar)

3.ĺ
Współczesne problemy bezpieczeństwa í0 1 K
Contemporary safety issues

3-2
Społeczne Środowisko pracy

20E í0 2 K
Social work environment

3.3
organizacja, zadania i metody pľacy służb BHP

208 í0 3 KOrganization and working methods of occupational
health and safety services

3.4
Seminarium magisterskie !l í0 2 K
Masteťs seminar ll

3.5
Praca magisterska

godziny niekontaktowe (un_contaď houľs) 20 K
Masteťs thesis

3.6
Metodologia prowadzenia badań naukowych í0 2 KO
Methodology of scientific research

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

50 20 20
30

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

90

PLAN sTUDllW RAZEM (ToTAL sTuDY PtÁN} ECTS
Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów

560 90
Total contact hours/ECTS in study plan

STATYSTYKA PRoGRAMU KszTAŁcENlA
Tvp Przedmioty p. ECTS liczba godzin

K Kierunkowe 83 s't0

KO Ksztďcenia ogÓlnego 7 50

Łącznie: 90 s60

Program kształcenia dostosowany do wydzialowych eÍektów uczenia się dla kierunku studiów zĄRzĄDzANlE l
lNŻŕNlERlA PRoDUKcJl (studia drugiego stopnia)
Plan iprogram studiów:

- uch/ýalony pzez senat Po w dniu nie podano daý
- zaopiniowany pÍzez samorząd studencki.

4



Politecl';nika Opolska
Wytlziď lnłnierii P'odukii ĺ togistyk

Ki€run€k studiów: zARąDzANlE l lNŻYNlERlA PRoDUKcJl
Field oÍ study: MAMGEMENT AND PRoDUcTloN ENG|NEER|NG

Politechnika Opolska
V$dział lnżynieĺii Produkcji i Logisýki
Opole2021r.

C.

đs.

dr
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ZaŁącznknr 2 do UchwaĘ nr 3l202I
Rady Dydaktycznej kierunku studiów Zarządzaníe i Inzynieria Produkcji

t\WyozIAŁ IľĺżľNIERII PnoouKCJI I
LocrsrYKr POLITECHNIKA

CPOLSKA

Pu'ľvy I PRoGRAMY sTUDIÓw
Sruov .plAľvs ÁtvD PRaGRAMMEĺ

KrnnuNEK Sľuolow _ FIELD oF sTUDY

- Z^RZĄDZANIE I INZYNIERIA PRoDUKCJI

- MANAGEMENT AND PRODUCTION
ENGINEERING

Studía niestacjonarne
drugíego stopnía
- wg specjalnoścí

Second Cycle Programme - Palt-Time Studíes

Polĺtechnika opolska, 2o2t r.



Polit€chnika oPolska
vwdział lnżynierii Produkcji i Logislyki

Politechnika Opolska
Wýdział lnżynierii Produkcji i Logisýki
opole 2o21ł.

Kierunek studió'rv: zARzĄDzANlE l INŻYNlER|A PRoDUK :.ll

Field of study: MANAGEMENTAND PRODUCTION ENGINEERING

c HARAKTE RYSTYKA oGÓ LNA

kierunek studiów: zl\Pzl\D7.ł.NlE l INŻíNIERIA PRoDUKcJl

profil: ocÓlľoĺxnDEMlcKl

specjalność: Tecľlľlrc lNFoRMATYczNE w ZłnzĄozANlU PRoouxc.lĄ l UsŁuGAMl

nazwa wydziału: Wvozlłĺ IľŻYľlerul PRoouxc..ll l LoGtsTYKI

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daty

obowiązuje od roku
akademickiego

2021t2022

forma studiów (stacionarne / niestacjonarne} niestacJonarne

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

czas trwania (wsem.) 3

ýtuł zawodouĺy otrzymyrĺa ny pÍzez absolwe nta magister inżynier

liczba punktów EcTs 90

2



P ' hechnika Opolska
vĺydział lnĺynieĺi Produkcji i Logistyki

Kierunek sludiów: zARzĄDzANlE l lNłNlER|A PRoDUKCJĺ
Field of study: MAMGEMENTAND PRODUCTION ENGINEERING

PLAN STUDIOW. STUDY PLAN

Spec.lĺl-ľoŚé - SpecnuzATloN :

Tecľľlxl lľronmnwczľE wzARzĄDzANlu PRoDuKcJĄ l Usruelul
- lľronrĺłnoľ TecľĺlQuss lľ MlľnoeMENToF PRooucĺloľ nľo SeRvlces

POLITECHNIKA OPOLSKA
vlíYDzlAŁ fiżYNlERll PRoDUKcJl t LoGlsTYKl

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING AND

LOGISTICS
Kierunekstudiów:

zARz]\ĐzANlE l tNżYNl ERIA PRo DUKcJl
Field of study:

MANAGEMENT AND PRODUCNON ENGINEERING
Sruon NusĺlcĺoľeRľe DRuolseo Sropľl'l - MeelsreRsrce

Secoľo cvcle PRoonnmme - PłRr-Tlme Sĺuoles (Masterof ScÍence degree)

SEMESTR: ĺ (ĺ"| Semester) Liczba godzin zaięé w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pzedmlot W c L P s
Subject unit _ semester curľicular (Lecture) (Practical

classes)
(Laboratory

classes) (ProJect) (Seminar)

1-l Zaĺządzanie strategiczne dla inżynierów í0 ĺ0 3 K
Strategic management for engineeĺs

1.2
Wsplłczesne systemY orqanizacii produkcii

20E 10 4 K
Modem systems of production oľganization

ĺ.3
Zi ntegrowane systemy zaządzania í0 20 4 K
lntegrated manaqement svstems

1.4
Prognozowanie i symulacja w pzedsiębiorstwie

í0 í0 í0 4 K
Forecasting and simulation in enterprise

ĺ.5
Zaĺządzanie proiektem

10 20 3 K
Project management

í.6
Zaządzanie i n nowacj am i

208 10 4 K
lnnovation management

1.7
Systemy wspomagania decyzji

20E í0 3 K
Decision support systems

1.8
Zaĺządzanie wiedzą

208 10 í0 5 K
Knowledge management

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

120 40 60 20
30

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

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

ECTS TYP
Nr

Przedmiot w c L P s
Subject unit - semestgr curricular (Lecturel (Practical

classes)
(Laboratory

classes)
(Proiect) (Seminar)

2.1
tĄłbĺany język programowania

ĺ0 20 4 K
Selected programming language

2.2

Modelowanie i optymalizacja procesów
produkcyjnych i usłusowych

20E ĺ0 4 K
Modelling and optimization of production and
service processes

2.3
Zaawansowane bazy danych w inłnierii produkcji

20E 20 5 K
Ądvanced databases in production engineering

2.4
Systemy pomiarowe w procesie wytwarzania

20E 20 5 K
Measurement systems in manufacturing process

3



Politechnika Opolska

Wdzial |nżynieÍii Přodukqi i Logistyki
Kierun€k sludĺótv: zARąDzANlE l |NŻYN|ER|A PRoDUK(' Ji

Field ď study: MAMGEMENT AND PRoDUcTloN ENG|NEER|NG

2.5
Komputerowe wspomaganie zarządzania usługami

20E' í0 10 5 K
Computer aided management of services

2.6
Projekt zespďowy

20 3 KO
Team project

2.7
Seminarium masisterskie I

20 2 K
Masteťs seminar l

2.8
Jęąľk obcy

20 2 KO
Foreign language

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

90 ĺ0 90 30 20
30

Razem godzin/EcTS w semestz€ (Total hours/ECTS in a
semester)

u0

SEMESTR: 3 (3d Somsstor) Liczba godzin zaJęó wsemestrze; E -egzamin
Worklng time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subiect unlt - ssmester curricular (Seminar)

3.1

Komputerowe wspomaganie procesów
produkcyinych 20 20 3 K
Computer aided produc-tion processes

3.2

Zintegrowane systemy zaĺządzania produkcją i

uďugami í0E í0 3 K
lntegrated management systems of production and
services

3.3
Seminarium masisterskie ll ĺ0 2 K
Masteŕs seminar ll

3.4
Praca magisterska

godziny niekontaktowe (un-contaď hours) 20 K
|Vlasteŕs thesis

3.5
líetodologia prowadzenia badań naukowych í0 2 KO
|\tlethodology of scientĺfic research

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

30 30 20
30

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

80

PI_AN sTUDlÓW RAZEM (ToTAL sTuDY PI_AN) ECTS

Ęcznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów
550 90

Total contact hours/ECTS in study plan

Program ksáďcenia dostosowany do lvydziałowych efektów uczenia się dla kierunku studiów ZARĄDZANIE l
lNŻ\|}l IERLĄ PRoDUKcJl (studia drugiąo stopnia)
Plan iprogram stuďów:
- uchwalony pzez Senat PO w dniu nie podano daty
- zaopiniowany pÍzez samoŻąd studencki.

Politechnika Opolska
Wydział lnżynierii Produkcji i Logisýki
Opole 2021 r.

4

sTATYswl(A PRoG RAMU KszTAŁcENIA
Tvp Przedmioý p. ECTS liczba godzln
K Kierunkowe 83 5í0

KO Ksztďcenia ogÓlnego 7 50

Ęcznle 90 560

dr Metelski



Załącznlknr 2 do UchwaĘ nr 3l2o2l
Rađy Dydaktycznej kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

t\WyozIAŁ IľĺŻľľĺIERII PnoouKcJI I
LocrsrYKr POLITECHNIKA

CPOLSKA

Prĺ'ľĺv I PRoGRAMY sTUDIÓw
Sruov PLÁľvs ÁlvD PRaGRAMMEĺ

KrnnuNEK Sľuplow _ FIELD oF sTUDY

- ZARZĄDZ^NIE I INZYNIE RIA PRODUKCJI

- MANAGEMENT AND PRODUCTION
ENGINEERING

Studía niestacjonarne
dntgiego stopnia
- wg specjalnoścí

Second Cycle Programme - Palt-Tíme Studíes

Polĺtechnĺka opolska, 2o2t t.



Polilechnĺka opolska
Wdziá lnżynieńi PÍodukqi i Logis1yki

Politechnika Opolska
Wýdział lnżynierii Produkcii I Logisýki
Opole 2021r.

Kierunek studiółý: zARąDzANlE l |NŻYNlER|A PRoDUKcJl
Field of study: MAMGEMENTAND PRODUCTION ENGINEERING

GHARAKTERYSWKA oGÓLNA

kierunek studiów: Zĺ.ezĄozpiNlE l lNäíNlERn PRoDUKcJl

proÍil: oeÓlľonxaDEMlcKt

specialność: ZłnząDzANlE lľľowłclłnĺl

nazwa wydziału: Wvoałr lľżvľlerul Pnoouxc.ll ! LoGlsTYKl

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daty

obowiązuje od roku
akademickiego

2021t2022

forma stuđiów (stac|onarne ĺ niestacjonarno} niestaclonarne

poziom studiórY (l stopnia í ll stopnia) ll-go stopnia

czas tlwania (wsem.) 3

Ę7tułzawodoľtĺyotrzymylľanyp?zezabsolwenta magisteľ inżynier

liczba punktów EcTs 90

2



POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDaAŁ NżYMER|! PRoDUKcJl l LoGlsTYKl

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING AND

LOGtSTtCS
Kleľunek studiów:

7apĄD?r'lNlE l lNŻYNtERtA PRoDUKcJl
Field of study:

MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING
Sĺuon Nlesĺłąloľĺnľe DRucleco Sĺopľlł - i/[łelsĺeRsrce

Secoľo cvcu PľrooRAMr'e - Pĺnr.Tlľle Sĺuotes (Master of Science degree)

Polĺtechnika opolska
VĘdział lnżynieńi PÍodukcji i Logistyki

Kierunek íudiórľ: zARzĄDzANlE ĺ lNŻYNlERIA PRoDUKcJl
Field ď study: MAMGEMENT AND PRoDUcTloN ENG|NEER|NG

PLAN STUDóW_ STUDY PLAN

Speclĺl_ľoŚć - SpecnuzATloN:
ZnnzĄoznue l ĺľowecJłMl

_ lľľovłnoľs Mĺľłoenĺeľĺ

SEMESTR: 1 (í'ł Semester) Liczba godzin zajęé w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semoster; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s
Subject unit - sEmester curricular (Lecture) (Practical

classes)
(Laboratory

classes) (Project) (Seminar)

1.1
Zaządzanie strategiczne dla inżynĺerÓw í0 í0 3 K
Strategic management foľ engineers

1.2
Współczesne systemy organizacii produkcii

20E' í0 4 K
Modem systems of production organization

í.3 Zi ntegrowane systemy zaĺządzania
10 20 4 K

I ntegrated management systems

1.4
Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie

í0 í0 í0 4 K
Forecasting and simulation in enterprĺse

í.5
Zarządzanie projektem

í0 20 3 K
Project management

í.6
Zaządzanie i n n owacj am i

20E í0 4 K
lnnovation management

1.7
Systemy wspomagania decyĄi

20E ĺ0 3 K
Decision support systems

ĺ.8
Zaządzanie wiedzą

20E í0 ĺ0 5 K
Knowledge management

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

120 40 60 20
30

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

240

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 (Lectuľe)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

2.1

Metody i techniki twozenia innowacyjnych
rozłliązań

20E 10 í0 5 K
Methods and techniques Íor creating innovative
solutions

2.2
Warsztaty z kreatywnego rozłliązwania problemlw

20 2 K
Workshops of creative problem solving

2.3
ocena i wybóĺ optymalnych rozwiązań ĺ0E í0 í0 4 K
Evaluation and selection of optimal solutions

2.4
Systemy doradcze w procesie innowacyjnym

10 10 10 4 K
Decision support systems in innovation process

3



Politéchnika opolska
\ĺwdział lnżynieÍii PÍodukqi i Logistykj

Kierunek sludiów: zARzĄDzANlE l lNäNlER|A PRonUKcJl
Field of sludy: MAMGEMENTAND PRODUCTION ENGINEERING

2.5
Ksáałtowanie innowacyjności w budowie maszyn

208 í0 4 K
Shaping innovation in machine construđion

2.6
l n nowa cyj n e zaĺządzanie e ne rg etyką

20E í0 4 K
lnnovative management oÍ power |ndustry

2.7
Projekt zespďowy

20 3 KO
Team proiect

2-8
Seminarium magisterskie I

20 2 K
Masteťs seminar l

2.9
Język obcy

20 2 KO
Foreign language

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

80 í0 40 60 50
30

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

u0

SEľIESTR: 3 (3đ Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E _ egzamin
Working time (hourc) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot ľv c L P s
SubJect unit - semester curriculaľ (Lecture)

(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Prdect) (Seminar)

3.í
l n n owacyi ne zaządzanie jakoŚcią

ĺ0 1 K
I nnovative quality management

3-2
Strategie innowacyjne w Polsce i na świecie

20 2 K
lnnovative strategies in Poland and in the world

3.3
lnnowacłe w biznesie

20E 2 K
lnnovations in business

3.4
Zaĺządzanie kapitałem intelektualnym

10 1 K
lntellectual capital management

3.5
Seminarium magisterskie ll í0 2 K
Masteŕs seminar ll

3.6
Praca magisterska godziny niekontaktowe (un-contact hours) 20 K
Masteťs thesĺs

3.7
Metodoĺoqia prowadzenia badań naukowych í0 2 KO
Methodology of scientific ľesearch

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

60 20
30

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

80

PLAN STUDIIW RAZEM (TOTAL STUDY PLAN) ECTS
łĘcznie godzin kontaktowycľýEcTs W planie studiÓw

560 90
Totalcontađ hourďECTS in study plan

sTAwsTYKA PRoGRAMU KszTAŁcENIA
Tvp Przedmioty p. ECTS liczba godzin

K Kierunkowe 83 510

KO Ksztďcenia ogólnego 7 50

Łącznie: 90 560

Program ksáałcenia dostosowany do wydzialowych efektów uczenia się dla kierunku stud'ów ZARzĄDzANlE l
lNŻíNlERlA PRoDUKcJl (studia drugiego stopnia)
Plan iprogram studilw:
- uchwalony pzez Senat PO w dniu nie podano daty

- zaopiniowany qÍzez samoÍząd studencki.

Politechnika Opolska
\Afdział lnŻynierii Produkcji i Logisýki

4



Politeąnika opolska
Wdzlď lnżynic]ii PÍodukqi i Loglíyld

Opole 2021 r

Kierunok studióľy: zARzĄDzANlE l lNŻYNlERlA PRoDUKcJl
Field ď study: MAMGEMENT AND PRoDucTloN ENG|NEERING

dľ MetelsW



ZaŁączruknr 2 do UchwaĘ nt 3ĺŻ02l
Rady Dydaktycznej kierunku studiów Zarządzanie i Inämieria Produkcji

il\WyozIAŁ IľżľľĺIERII PnoouKcJI I
LocrsrYKr POTITECHNIKA

OPOLSKA

Prłľvy I PRoGRAMY sTUDIÓw
Srunv PLÁNs ÁlvD Pľ.oGRAMMEľ

KrnnuNEK SľuolÓw - FIELD oF sTUDY

- ZARZĄDZ^NIE I INZYNIE RIA PRODUKCJI

- MANAGEMENT AND PRODUCTION
ENGINEERING

Studůa níestacjonarne
dntgiego stopnia
- w!, specjalnoścÍ

Second Cycle Programme - Palt-Tíme Studíes

Polĺtechnika opolska, 2o2t r.



Politecłlnika opolska
wdziá lnłnierii Produkcji i Logistyki

Politechnika Opolska
t|Uýdział lnżynierii Produkcji i Logisýki
Opole 2021r.

Kĺerunek sludióľ: zARzĄDzANlE l lNŻYNlER|A PRoDUKCJl
Field of study: MAMGEMENTAND PRODUCTION ENGINEERING

c HARAKTERYSTYKA oGÓLNA

kierunek studiów: zt\v\D7ANlE l lNżYNlERn PRoDuKcJl

proÍil: oeluľołxłDEMlcKt

s peci a l n o ść;,: zÁ.ęząDzA N l E LoelsľvxĄ

nazwa wydziału: WYoznł. lľŻvľlenll PRoouxc.ll l LoclswKl

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daty

obowiązuje od roku
akademickiego

2021t2022

foľma studiów (stacjoname l niestacjonarne} nlestacionarne

poziom studiów (l stopnia / ll stopnia) llgo stopnia

czas tlwania (wsem.) 3

tytuł zawodowy otrzymyuĺany przez absolwenta magister inżynier

liczba punktów EcTs 90

2



POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDzlAŁ tNżYNlERll PRoDUKcJl l LoclswKl

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING AND

LOGtSTtCS
Kierunek studiów:

?AFzĄDzANlE l NŻYN|ER|A PRoDUKcJl
Field of study:

MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING
Sruon NrsrĺąloľeRľe DRueleeo Sropľlł - MłelsĺtRsrce

secoľo Gvcle PRoennnrue - Płnĺ-Tĺne Sĺuoles (Master of Scĺence degree)

Polńechnika opolska
VĘdziď lnżynieĺii Produkcji i Logislyki

Kierunek sludiótv: ZARąDZANlE l |NŻYNlERIA PRoDUKcJl
Fiôld of study: MAMGEMENTAND PRoDUcTloN ENG|NEERING

PlÁN STUDIÓW - STUDY PLAN

Speclłt-ľość - SpecnlEATloN :

ZanzĄozlľle LootsĺvxĄ
- Loolsncs Mnľeceueľľ

SEMESTR: I (1't Semester) Liczba godzin zaJęć w semestrze; E - egzamin
ľl/orking timE (hours} a sémest€4 E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot w c L P s
Subject unit - semester curricular (Lecture)

(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminaľ)

1.1
Zarządzanie strategiczne dla inżynierów í0 í0 3 K
Strategic manaqement foľ enqineers

1.2
Wsplłczesne systemy organizacji produkcji

20E ĺ0 4 K
Modem systems of production organization

ĺ.3 Zintegrowane systemy zarządzania
10 20 4 K

lntegrated management systems

1.4
Prog nozowan ie i sym u lacja w przedsięb iorstwie

10 ĺ0 10 4 K
Forecasting and simulation in enterprise

í-5
Zarządzanie projektem

10 20 3 K
Pľoject management

ĺ.6
Zaĺządzanie i n n owacł am i

20E í0 4 K
lnnovation management

1.7
Systemy wspomagania decyzji

208 í0 3 K
Decision support systems

ĺ.8
Zaządzanie wiedzą

20E í0 í0 5 K
Knowledge management

Liczba godzin w semestrze (Number of houľs in a
semester) 120 40 60 20

30
Razem godziďECTS w semestze (Total houĺs/ECTS in a
semester) u0

SEMESTR: 2 (2"d Semester) Llczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Woľking 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)

2.1
Badania operacyjne i teoria optymalizacii

20E 20 5 K
opeľational ľesearch and theory of optimization

2.2
Zaządzanie log istyczne

208 í0 4 K
Logistic management

2.3
Rachunek kosztów działań logĺsýcznych

20E í0 ĺ0 5 K
Logistic activiý based costing

2.4
P rojektowan ie systemów i procesów log istycznych

20E' ĺ0 10 5 K
Design of logistic systems and processes

2.5
Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych í0 í0 4 K
Computer optimization of logistic networks

3



Polit€chnika opolska
Wdziá lnłnierii Podukcji i Logiíyki

KieÍun€k studiótv: zARzĄDzÁNlE I lNŻYNlER|A PRoDUKoJl
Field ď study: MAMGEMENT AND PRoDUcTloN ENG|NEER|NG

2.6
Projekt zespołowy

20 3 KO
Team project

2.7
Seminarium magisterskie I

20 2 K
Masteŕs seminar l

2.8
Język obcy

20 2 KO
Foreign language

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

90 30 50 ł0 20
30

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

230

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

ECTS TYP
Nr

Pĺzedmiot w c L P s

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

(Laboratory
classes) (Project) (Seminar)

3.í
Marketing usług logistycznych 20t 2 K
Marketing of logistic services

3,2
lnformatyka w logistyce

20 20 3 K
lnfoľmation technology in logistics

3.3
Logistyka m iędzynarodowa í0 1 K
lnternational logistics

3.4
Seminarium magisterskie ll í0 2 K
Masteťs seminar ll

3.5
Praca magisterska godziny niekontaktowe (un_contaď hours) 20 K
Masteťs thesis

3_6
Metodologia prowadzenia badań naukowych í0 2 KO
Methodology of scientific reseaľch

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

50 20 20
30

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

90

PI_AN sTUDlÓW RAZEM (ToTAL sTuDY PLAN) ECTS

Ęcznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów
560 90

Total contact hours/ECTS in study plan

Program ksáałcenia dostosowany do wydziďowych efektów uczenia się dla kierunku studiówZARZĄDzANlE l
lNŻýNlERlA PRoDUKcJl (studia drugiego stopnia)
Plan i program studiów:

- uchwalony pzez Senat Po w dniu nie podano daý
- zaopiniowany pĺzez samoŻąd studenckĺ.

Politechnika Opolska
\Áfrdział lnżynierii Produkcji i Logisýki
opole 202í r.

4

sTAwsTYKA PRoG RAMU KszTAŁcENlA
Tvp Przedmioý p. ECTS liczba godzin

K Kierunkowe 83 510

KO Ksztďcenia ogólnego 7 50

ŁącznIe: 90 560

dr

ds.



íx'ff 3*ł.Ť.1iľĺľľktlĺĺ'.ľIzu,,ąd,^HieiInrynieriaProdukcjit\WyuzIAŁ IľĺŻľľIERII PnoouKcJI I I

LOCTSTYKI POLITECHNIKA

CPCLSKA

Prłľy I PRoGRAMY sTUDIÓW
Sruov .pIÁNs ÁND PRaGRAMIĺEľ

KrnnuNEK SľuolÓw - FIELD oF STUDY

- ZARZĄDZANIE I INZYNIE RIA PRoDUKCJI

- MANAGEMENT AND PRODUCTION
ENGINEERING

Studia níestacjonarne
drugíego stopnía
- w(, specjalnoścÍ

Second Cycle Programme - Patt-Time Studies

Polĺtechnĺka opolska, 2o2t r.



Politeđnika opolska
Vfdziá ĺnżynierii PÍodukcji i Logiíyki

Politechnika Opolska
Wydział lnżynierii Produkcji i LogisĘki
Opole 2021r.

Kierunek studiów: zARzĄDzANlE l lNŻYNlER|A PRoDUKcJi
Field of study: MANAGEMENTAND PRODUCTION ENGINEERING

CHARAKTERYSWKA OGILNA

kierunek studiów: AezĄozeNlE I lNżYNlERtA PRoDUKcJl

profil: oeÓlľołxłDEMlcKt

specialność: ZenzłDzANlE PRoĺeĺľeľll

nazwa wydziału: Wvozlłĺ lľżYľlerul PRoouxcut t LoGlsTYKt

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daty

obowiązuje od roku
akademickiego

2021t2022

Íorma studiów (stacionarne, niestacjonarne} niestacionarne

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

czas tlwania (wsem.) 3

tytu ł zawo d oYvy otrzym ylrĺa ny p tzez a bs o lwe n ta magister inżynier

liczba punktów EcTs 90

2



PoLlTEcľlNlKA oPoLsKA
wYDzlAŁ NźYNIERn PRoDUKąrt l LoctswKl

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING AND

LOGtSTtCS
Kierunek studiów:

21ę21DZAN!E l NżYNIERIA PRoDUKcJl
Field of study:

MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING
Sĺuol,ł NlesĺĺcĺoľĺRľe DRuoleoo Sĺopľłn - MeelsĺgRsxle

Secoľo Cvcle PRoonnuĺue - Płnr-Tlue Sĺuoles (Master of ScÍence degree)

Politecłlnika opolska
vwdziá lnżynieńi Produk{i i Logistyki

Kierunék s{udiÓv: zARzĄDzANlE l |NŻYNlER|A PRoDUKOJl
Fiéld of sludy: MAMGEMENTAND PRoDUcTloN ENG|NEERING

PI-AN STUDIOW. STUDY PLAN

Speclłl-ľość - SpecnuzATloN:
zĄRzĄDzANte PRo.lexľłml
- PRoĺecľ MANAGEMENT

SEMESTR: ĺ (ĺ't Semester) Liczba godzin zajęé w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semsster; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pĺzedmiot W c L P s
Subject unit - semester curricular (Lecture) (Pľactical

classes)
(Laboratory

classes)
(Project) (Seminar)

1.1
Zaządzanie stÍategiczne dla inŻynierów

10 10 3 K
Strategic management for engineers

1.2
Współczesne systemy organizacji produkcji

20E 10 4 K
Modem systems of production orqanization

í.3 Zintegrowane systemy zaządzania í0 20 4 K
lntegrated management systems

1.4
Prognozowanie i symulacja w pzedsiębiorstwie

10 í0 í0 4 K
Forecasting and simulation in enteęrise

í.5
Zarządzanie pľojektem í0 20 3 K
Project management

í.6
Zarządzanie i n n owacj am i

20E 10 4 K
lnnovation management

1.7
Systemy wspomagania decyzji

20E í0 3 K
Decision support systems

ĺ.8 Zaĺządzanie wiedzą
20E í0 í0 5 K

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

120 40 60 20
30

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

SEMESTR: 2 (2"d Semester) Liczba godzin zajęé w semestze; E - €gzamin
ll\íorking time (hours) a s€mester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmlot w c L P s
Subject unit - semester curricular (Lectuľe) (Practical

classes)
(Laboratory

classes)
(Pľoiect) (Seminar)

2.1
Teoria graflw i metody sieciowe í0E í0 3 K
Graph theory and network methods

2.2
Zarzadzanie zespołam i p rojektowym i í0 ĺ0 2 K
Management of project teams

2.3
Organizacja projektowa

10 í0 2 K
Pľoieđ organization

2.4
Zaządzanie zasobami w projekcie ĺ0 ĺ0 3 K
Pľoject resource management

2.5
Metodv i techniki haÍmonogľamowania proiektlw

10E í0 í0 5 K
Methods and techniques oŤ project scheduling

3



Politoďlnika opol9ka
Wdział lnżynierii PĺodukQi i Logistyki

Kierunek studiórv: zARzĄDzANlE l lNŻYNlERIA PRODUKCJl
Field of study: MAMGEMENTAND PRODUCTION ENGINEERING

2.6
Sterowanie realizacją projektÓw w warunkach
Zakłóceń í0E ĺ0 3 K
Pľoject control in conditions of disruption

2.7
Zaządzanie finansami w projekcie

í0E ĺ0 10 5 K
Financial management in proiect

2-8
Projekt zespołowy

20 3 KO
Team project

2.9
Seminarium magisterskie I

20 2 K
Masteťs seminar l

2.10
Język obcy

20 2 KO
Foreion languaqe

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

70 í0 50 60 30
30

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

220

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

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

SubJect unit - semesteľ curricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

3-ĺ
Podstawy prawne przedsięwzięć inwesýcyjnych

208 1 K
Legal basis for investment pĺojects

3.2
lnÍormatyczne systemy zaĺządzania projektami

ĺ0 20 2 K
lnÍormation systems of project management

3.3
Metodyki zarządzania p rojektam i ĺ0 1 K
Pľoiect management methodologies

3.4
Ryzyko w zarządzaniu projektami

í0E í0 2 K
Risk in project management

3.5
Seminarium magisterskie ll í0 2 K
Masteťs seminar ll

3.6
Praca magisterska

godziny niekontaktowe (un-contact hours) 20 K
Masteťs thesis

3.7
Metodologia prowadzenia badań naukowych

10 2 KO
Methodology of scientific research

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

50 20 10 20
30

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

í00

PLAN STUDTOW RAZEM (TOTAL STUDY PLAN) ECTS
Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów

560 90
Total contact hours/ECTS in study plan

STATYSTYKA PRoG RAMu KszTAŁcENlA
Tvp Przedmioty p. ECTS liczba godzin
K Kierunkowe 83 510

KO Ksztďcenia ogólnego 7 50

Łącznie: 90 560

Program ksztďcenia dostosowany do urydziďowych efektów uczenia się dla kierunku 
"1u6;6g 

7tręlĄDZANlE l
|NŻYN|ERÜĄ PRoDUKcJl (studia drugiego stopnia)
Plan iprogram studiów:

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

4
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Polite*nika Opolska
Wydziď lnżynieńi Pĺodukqi i Logidyki

Kierunek íudiórv: zARzĄDzANlE l lNŻYNlERlA PRoDUKcJl
Field ď study: MAMGEMENT AND PRoDUcTloN ENG|NEER|NG

\Ä|dział lnżynieľii Produkcji i Logisýki
opole2o21ĺ.

ds.

dr

5



Załącznik nr 3 do UchwaĘ nr 3/202 l
Rady Ędaktycznej kierunku sludiów Zarzqdzanie i lľvynieria Produkcji

Politechnika Opolska
WYDZI^Ł INżYNIERII PRODUKCJI I LoGISTYKI

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia
Kierunku zarzqdzűnie i inżynieria produkcji

ĺľ'iedza

Zarzqdzanie i inżynieria produkcji to interdyscyplinarny kierunek kształcenia, łączący
fundamentalną wiedzę inżynieľską ZobszaÍU inrynierii mechanicznej oraztechnologii informatycznych
z pogłębioną wiedzą w zakresie nauk o zarządzaníu i jakości, doĘczącą organizacji procesów
produkcyjnych oraz zarządzania przedsiębioľstwem od poziomu operacyjnego do strategicznego.

Po odbyciu studiów na kierunku zarzqdzanie i inżynieria produkcji absolwent ma pogłębioną wiedzę
w zakresie menadżeľsko-inżynierskim i zna metody badania rynku. Posiada wiedzę na temat pľawnych
podstaw organizacji przedsiębiorstw. Zna irozumie fundamentalne pojęcia izasady zzakłesu ochľony
własności przemysłowej i intelektualnej a takŻe potrafi korrystać z zasobów informacji patentowej.

Absolwent ma Zaawansowaną wiedzę zzakresu matematyki i statysĘki przydatną do formułowania
i rozvłiąrywania złoŻonych zadań z zaV,ĺesu zarądzanía i inzynierii produkcji. Ma upoľządkowaną i
zaawansowaną wiedzę w zakľesie zagadnień kluczowych, w ým: zarądzanía strategicznego,

organizacji systemów produkcyjnych, zintegrowanych systemów zarądzania. prognozowania i

symulacji, zarządzania projektem i innowacjami, systemów wspomagania decyzji oraz zarądzania
wiedzą. Absolwęnt potľafi modelować oľaz optymalizować, procesy produkcyjne z wykorzystaniem
narzędzi informatycznych. Ma wiedzę doĘczącą cyklu Ęcia urządzeń, obiektów, systemów

technicznych, a takŻe działania i stosowania systemów informaĘcznych.

Dysponuje wiedzą na temat organizacji pľacy na stanowiskach kierowniczychw przedsiębiorstwach
produkcyjnych i usfugolYych. Absolwent zarzqdzania i inżynierii produkcji zna i rozumie procesy

zachodące w przedsiębiorstwie z zakresľ rozwíązywania pľoblemőw związanych z zarządzanięm
procesami pľodukcyjnymi za pomocą metod i technik inżynierskich wspomaganych systemami

informaĘcznymi. Ponadto, posiada wiedzę doĘcącązarządzanía kosztami oľazjakością produkcji' jak
ľównież koordynowania prac zespołów pracownic4ych.

Umiejętności

Absolwent kierunku zaľzqdzanie i inżynieľia produkcji posiada umiejętność posfugiwania się
rozszęrzonąwiedzą z obszaľu nauk społecznych oraz inĘnieryjno-technicznych. Posiada umiejętności
z zakľesu: znajomości metod i technik produkcyjnych, projektowania nowych oraz nadzorowania
istniejących procesów i systemów produkcyjnych oraz usługowych, ana|izy kosztowej' zarządzania
ťĺnansami. Potrafi integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla
zarządzania i inzynieľii produkcji, uwzględniając ich specyfikę oraz podejście systemowe i
pozatechniczne. Posiada umiejętności z zaV'ľesu prognozowania zjawisk gospodarcąych' wykorzystania
systemów wspomaganía decyzji, zarządzania wiedą i projektami oraz współczesnych systemów

organizacji produkcji. Posfuguje się odpowiednimi technikami informacyjnymi oraz właściwie
dobranymi programami komputerowymi wspomagającymi realizacjęzadańzwiązanychzzarządzaníem



i inrynierią produkcji. Absolwent potrafi dokonywaó idenĘťrkacji i szczegőłowej analizy oraz

proponowaó ulepszenia rozwiązafi technicznych i organizacyjnych stosowanych w przedsiębiorstwach

produkcyjnych i usfugowych.

Potrafi prrygotowaó pracę pisemną z wykorzystaniem właściwego dla kierunku studiów słownictwa

z uwzględnieniem aktualnej literatury pľzedmiotu. Ponadto, posiada umiejętnośi prrygotowania

prezentacji i referatów wystąpień publicznych z wykorzystaniem wiedry iną'nierskiej. Absolwent ma

zdolność organizowania pľacy zespołowej, kieľowania zespołem i skutecznego porozumiewania się

z wykorrystaniem różnych kanałów komunikacji.

Posiada umiejętność posfugiwania się jęrykiem obcym na poziomie 82+ Europejskiego Systemu

opisu Kształcenia Jęrykowego. Potrafi w języku polskim i w jęąyku obcym opracowaó naukową pracę

pisemną z zakresu zarządzania i inżynierii pľodukcji, przedstawiającą wyniki przeprowadzonych badań.

Ma umiejętność samokształcenia się i pogłębiania wiedzy zwłaszcza w zakresie nowoczesnych metod

i technik stosowanychw zarządzaniu i inżynierii produkcji oraz języków obcych.

Kompetencje

Absolwentjest przygotowany do pľacy w przedsiębiorstwach pľodukcyjnych i usfugowych. Ponadto

potrafi prawidłowo identyfikować i rozuliązywać wybľane problemy zawodowe. Posiada umiejętnośó

komunikowania się z otoczeniem w miejscu pľacy' sprawnie posfuguje się dostępnymi środkami

infoľmacji i techniki biurowej. Potľafi współdziałać w grupie i jest gotowy do realizacji indywidualnych

i zespďowych zadan z zaVłesu zarządzania i inżynierii produkcji. Posiada ponadto umiejętność

samodzielnego uzupełniania i doskonalenia zdobytej wiedzy, dzięki czemu skutecznie wznacza
ściezkę własnego ľozwoju' doskonaleni a oraz kompetencj i.

Kierunek zarzqdzanie i inżynieria produkcji pr4,,gotowuje studentów do wymagań krajowego oraz

międzynarodowego rynku pracy. Absolwent znajduje więle możliwości zatrudnienia * zwłaszcza w

ťlrmach produkcyjnych, usługowych, pĄektowych i doradcrych' w tym w ośrodkach badawczo-

rozwoj owych, w inst5rtucjach administracyj nych i samoľządolvych.

Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą wykorzystując zdobýą wiedzę

i umiejętności.

L
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OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING AND LOGISTICS

Profile of a graduate of the second-cycle studies
in the ťteld oť management and production engíneeľing

Knowledge

Management and production engineering is an inteľdisciplinary training course that combines

fundamental engineering knowledge in mechanical engineering and the application of information

technology with advanced knowledge in management and quality sciences, ľegarding the organization

of production processes and business management from operationalto strategic level.

After completing a degľee in management and pľoducÍion engineering a gľaduate has knowledge of

management - engineering and knows thę market reseaľch methods. He oľ she has knowledge of the

legal basis for the oľganization of enteľpľises and knowledge of the organization of woľk in management

positions in manufacturing companies and sęľvicę companies. The gľaduate knows and understands the

fundamental concepts and principles of protection of industrial and intellectual property as well as how

to usę the resouľces of patent information.

The graduate has advanced knowledge of mathematics and statistics useful for formulating and

solving complex tasks of management and pľoduction engineering. He or she has structured and

advanced knowledge of key issues, including: stľategic management, oľganization of pľoduction

systems, integľated management systems, forecasting and simulation, project management and

innovation, decision support systems and knowledge management.

The graduate of management ąnd production engineering knows and undeľstands the

pľocesses taking place in the company in the freld of solving problems related to the

management of production processes using methods and techniques aided by computeľ

systems. Fuľthermorę he oľ she has knowledge of cost management and production quality as

well as coordinating of woľk teams.

Skills

The gľaduate of management and production engineering has the abiliý to use geneľal knowledge in

the area ofsocial scięnces and engineering and technical sciences.

He or she has following skills: knowledge of methods and techniquęs of production, the design of

new and existing processes as well as monitoring of pľoduction and service systems, cost analysis and

f,rnancial management. He or she is able to integľate knowledge of the fięlds of science and scientific



disciplines relevant to management and pľoduction engineering taking into account thęir specific

character and systemic and non-technical appľoach. The graduate possesses skil|s in forecasting

economic phenomena' the use of decision suppoľt systems, knowledge and pľojects management and

the modern systems of production organization. Graduate can use appropriate information techniques

and computeľ progľams supporting the implementation of tasks ľelated to the management and

production engineering. The gľaduate is able to accomplish identiÍication and detailed analysis as well

aS propose impľovements of technical and oľganizational solutions applied in pľoduction and service

companies.

The graduate is able to pľepaľe written work using appropriate vocabulaľy for the ťreld of

study, taking into account the current liteľatuľe. He or she has also thę ability to prepare a

pľesentation and public speech using engineering knowledge. The graduate has the ability to

organize work in a team, lead a team and communicate effectively using a variety of

communication channels.

He or she has the ability to speak foreign language at the B2+ of the European Framewoľk of

Refeľence foľ Languages. The graduate can wľite scientific papeľS related to management and

production engineering, pľesenting the results of the research in Polish and foreign language. It has

abiliĘ of developing and deepening of knowledge especially in the field of modern męthods and

techniques used in the management and production engineeľing and foľeign languages.

Competences

Gľaduates are prepared to woľk in production and seľvice companies. The gľaduate is able to identi$

coľľectly and solve selected pľofessional problems, has abiliĘ to communicate with the environment in

the workplace, efficiently uses available resouľcęs of information and office technology. He oľ she can

interact with a group and is ready to implement individual and team tasks in management and pľoduction

engineering. The gľaduate has also abilĘ to develop and improve knowledge.

The field of management and production engineeľing preparęS students foľ the requirements of

national and international laboľ market. The graduatę has a lot of employment opportunities _ especially

in production, Seľvice, design and consulting companies including research and development centers as

well as in administľativę and local goveľnmęnt institutions. Graduates find many employment

oppoľtunities - especially in production, service' design and consulting companies, including ľesearch

and development centeľs as well as in administrative and local government institutions.

The gľaduate is able to set up and run businęss activiý using his oľ heľ knowledge and skills.

ýA/I/^/rď"-
dr Metelski



Zołqcznik nr 72 do Księgi Jokości Kształcenia

Tabela kieľunkowych efektów uczenia się
program studĺiw (kierunek studiów). Zarządzanle i inżynieria produkcji
poziom studiÓw: studia drugiego stopnia
profil studiiw: ogólnoakademicki
symbol
kierunkowych
efektów
uczenia się

efekty uczenia się (treŚć)

Wiedza

K2 WO,l
Absolwent ma zaawansowaną wiedzę zzakresu matematyki i statystyki
przydatną do formułowania i rozwiązywania ŻoŻonych zadań z zakresu
zarządzania i inżynierii produkcji

K2 W02 Ma szczegiłową wiedzę w zakresie kierunków studiów pokrewnych
z kierunkiem zaządzanie i inżynieria produkcii

K2 WO3

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie zagadnień
kluczowych, w tym : zarządzania strategicznego, współczesnych systemÓw
org a n izacj i p rod u kcj i, zi nteg rowa nych syste mőw zaządzania,
prog nozowan ia i sym ulacj i, zarządzania projektem i i n nowacj a m i,

systemÓw Wspomagania decyzii i zarządzania wiedza

K2 WO4 Ma szczegółową wiedzę związanąz wybranymi zagadnieniami z zakresu
zaządzania i inŻynierii produkcj i

K2_W05 Posiada wiedzę o trendach rozwojowych i najwaŻniejszych osiągnięciach
z zakresu zarządzania i inżynierii produkcii

K2 WO6
Ma szczegółową wiedzę dotyczącą cyklu Życia urządzeń, obiektÓw,
systemiw technicznych, a takŻe działania i stosowania systemiw
informatvcznych

K2 W07
Znazaawansowane metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane
przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu zarządzania
iinżynierii produkcji

K2 WO8

Ma pogłębioną wiedzę potzebną do rozumienia społecznych,
ekonom icznych, prawnych, Środowiskowych, a takŻe etycznych
uwarunkowań działalnoŚci inzynierskiej i menedzerskiej,
charakterystycznej dla zarządzania i i nzyn ieri i prod u kcj i

K2_W09 Posiada wiedzę w zakresie zarządzania pzedsiębiorstwem prod u kcyj nym
iusługowym

K2 W1O
Znai rozumie fundamentalne pojęcia i zasady zzakresu ochrony
własności pzemysłowej i intelektualnej, a takŻe potrafi kozystai
z zasobiw informacji patentowej

K2_W11 Zna szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
pzedsiębiorczości

K2 W12

Absolwent znai rozumie, w pogłębionym stopniu teorię i terminologię
zzakresu języka obcego właściwą dla studiowanego kierunku,
umoŻliwiającą posługiwanie się językiem obcym na poziomieB.2+
E uropejskiego System u opisu Kształcen ia Językowego

Umiejętności



K2-U0'ĺ

Absolwent potraf i wyszu kiwai, anal izowai, oceniać, selekcjonowai
i wykozystywać i nform acje pocho dzące z riŻny ch, właŚciwie dobranych
Źrideł, tal<ze w języku obcym na poziomie B,2+ Europejskiego Systemu
opisu Kształcenia Językowego, jak riwniez potrafi interpretowai, oceniać
oraz wvciaqać wnioski z uzvskanych informacii

K2 UOz

Potrafi porozumiewać się pzy uŻyciu riŹnych technik w Środowisku
zawodowym oraz w innych Środowiskach, także w języku obcym na
poziomie 82+ Europejskiego Systemu opisu Ksáałcenia Językowego
w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji

K2_U03

Potrafi opracować naukową pracę pisemną w języku polskim ĺw języku
obcym na poziomieB,2+ Europejskiego Systemu opisu Kształcenia
Językowego z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji, przedstawiď1ącą
wvniki przeprowadzonych badań

K2 UO 
Potrafi pzygotowai iprzedstawii prezentację, tal<ze w języku obcym na
poziomie 82+ Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego,
poŚwiecona zaoadnieniom z zakresu zarządzania i inzynierii produkcji

K2 UOs

Ma umiejętność samokształcenia się i pogłębiania wiedzy zwłaszcza,
w zakresie nowoczesnych metod itechnik stosowanychw zarządzaniu
i inzynierii produkcji oraz językiw obcych na poziomie B.2+ Europejskiego
Svstemu opisu Kształcenia Językowego

K2 UO6
Potraf i posług iwać się zaawa nsowanym i tech ni kam i i nformacyj n y mi or az
kom puterowym i syste m a m i ws po m ag aj ącym i rea l iza cję zadan związany ch
z zarządzaniem i inżynierią produkcji

K2_U07
Potrafi planować i przeprowadzić pomiary oraz symulacje komputerowe
związane z pracami inżynierskimi, potrafi interpretowai wyniki iwyciągai
wnioski

K2_U08
Potraf i wyko rzystaĆ metody a na l ityczne i sym ulacyj ne do form ułowan ia
oraz rozwiązywa n ia złoŻony ch zada(l i nzyn ierskich, w tym zadaŕl
nietvpowvch' a także prostvch problemiw badawczych

K2 UOg
Potrafi integrowai wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
właściwych dla zaządzania i inzynierii produkcji, uwzględniając ich
specvfikę oraz podejście systemowe i pozatechniczne

K2 U1O
Potrafi form ułować i testowaĆ hipotezy związane z problemami
i nżyn ierski m i i prostym i problema m i badawczym i z za kres u zarządzania
iinżvnierii produkcii

K2 U11
Potrafi ocenić przydatnoŚć i mozliwoŚi wykorzystania nowych rozwiązaŕl
organizacyjnych i technicznych w zakresie zarządzania i inżynierii
produkcii

K2 U12 Posiada szerokie umiejętnoŚci niezbędne do pracy w Środowisku
przemvsłowvm oraz potrafi stosowai zasady bezpieczeństwa pracy

K2_U13 Potrafi dokonać oceny podejmowanych działań inżynierskich w oparciu
o kryteria ekonomiczne

Kz_U14
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenii
istniejące rozwiązania techniczne, w tym urządzenia. obiekty, systemy,
procesv, usłuqi ał,liazane zzaządzaniem i inŻynierią produkcji

K2 U15
Potrafi zaproponowai u lepszen ia istn iej ących r ozuliązań tech n ĺcznych
i organ izacyj nych stosowanych w pzedsiębiorstwach prod ukcyj nych
iusługowych

K2_U16
Potraf i dokonai identyf i kacj i i szczeg iłowej anal i zy złoŻony ch i

n ietypowych zadań i nżyn ierskich, charakterystycznych dla zarządzania
i inŻvnierii produkcii, z uwzględnieniem aspektÓw pozatechnicznych

K2 U17
Potrafi ocenii pzydatność, wybrać i zastosowai zaawansowane metody
oraznarzędzia służące do rozwiązywania złoŻonych i nietypowych zadań
inŻynierskich z zakresu zarządzania i inzynierii produkcji



K2 U18
Potrafi zaprojektować, złoŻony system l u b proces typowy dla zarządzania
i inzynierii produkcji z wykozystaniem właściwych metod, technik
i nazędzi

Kompetencje społeczne

K2 KO1
Rozumie potzebę ciągłego uczenia się oraz doskonalenia swoich
kom petencj i zawodowych i społecznych, a takŻe organizowania procesu
uczenia sie innvch osób

K2_K02
Rozumie ważnośi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności
inżynierskiej i menedŻerskiej z uwzględnieniem jej wpływu na środowisko,
ma ŚwiadomoŚć własnei odpowiedzialnoŚci za podeimowane decyzie

K2 KO3
Rozumie znaczenie i wagę pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemÓw
związany ch z zarządzaniem i i nżyn ie rią prod u kcj i, potraf i kierowai
zespołem' współdziałać i pracować w qrupie

K2 KO Potrafi ocenić Wagę poszczegÓlnych zadań inŻynierskich i menedzerskich
oraz określić priorytety słuŹące ich realizacii

K2 KOs
Ma ŚwiadomoŚi zasad etyki zawodowej oraz waŻności profesjonalnego
zach owa ni a podczas wykonywan ia róŻnorod nych działa ń zawodowych
inżvnierskich i menedżerskich

K2 KO6 Potrafi myśleć i działać, w sposib kreatywny i przedsiębiorczy

K2_K07
Ma ŚwiadomośĆ społecznej roli absolwenta uczelnitechnicznej, który
rozu m ie potrzebę form ułowan ia i przekazywan ia s połecze ństwu i nform acj i

i opinii dotyczących osiągnięi z zakresu zarządzania i inŻynierii produkcii

objaśnienia
Symbol efektu tlłvorzą'.
- litera K-wyrőŻnik efektów kierunkowych,
- liczba 2 - studia drugiego stopnia,
- znak _ (podkreślnik),
- litery W, U lub K _ oznaczenĺe kategorii efektiw (W _ wiedza, U _ umiejętności,

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