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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji personalnych i
społecznych:
1
Wiedza: posiada wiedzę z zakresu zarządzania oraz systemu produkcyjnego jako
sprzężenia zależnego ze statystyczną fluktuacją procesu
2

3

Umiejętności: potrafi zrozumieć różnice pomiędzy zarządzaniem a zarządzaniem produkcją.
Posiada umiejętności zarządzania procesem planowania produkcji w stopniu podstawnym
Kompetencje personalne i społeczne: jest w stanie zrozumieć rolę i znaczenie identyfikacji
systemu zarządzania w przedsiębiorstwie

Cel przedmiotu: celem przedmiotu jest zapoznanie słuchacza z historią, rozwojem, zakresem i
strukturą inżynierii produkcji i inżynierii zarządzania
Efekty kształcenia
Wiedza:
1

posiada znajomość aktualnego stanu wiedzy z zakresu inżynierii produkcji i inżynierii
zarządzania

2

zna historię inżynierii produkcji i inżynierii zarządzania

3

zna strukturę inżynierii produkcji i inżynierii zarządzania

Umiejętności:
1
2
3

potrafi wskazać lokalizację swoich zainteresowań naukowych w strukturze inżynierii produkcji
lub inżynierii zarządzania
posiada umiejętność wskazania różnic pomiędzy inżynierią zarządzania a inżynierią
produkcji
potrafi wymienić główne trendy rozwoju obu dyscyplin

Kompetencje personalne i społeczne:
1

1

jest świadomy różnic pomiędzy inżynierią zarządzania a inżynierią produkcji

Proszę wpisać właściwe: obligatoryjny, do wyboru
Proszę wpisać właściwe: stacjonarne, niestacjonarne
3
Proszę wpisać właściwe: egzamin, zaliczenie
2

2

potrafi przekazywać podstawowe założenia obu dyscyplin

3
potrafi samodzielnie rozwijać wiedzę w przedmiocie
Literatura podstawowa:
1. Fertsch M., Inżynieria produkcji i inżynieria zarządzania – geneza, stan obecny i
perspektywy rozwoju, [w:] Fertsch M., (ed.) Ergonomia – technika i technologia zarządzanie, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009
Literatura uzupełniająca:
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Problematyka ogólna

1

Powstanie inżynierii produkcji.

1

2

Struktura inżynierii produkcji

1

3

Powstanie inżynierii zarządzania

1

4

Struktura inżynierii zarządzania

1

5

Perspektywy obu dyscyplin

1

Sposoby oceny – F - Formująca ( ocena cząstkowa), P - Podsumowująca
F1
P1

Dyskusje podsumowujące poszczególne wykłady, dające możliwość oceny zrozumienia
problematyki przez słuchacza
Przygotowanie pracy pisemnej
OBCIĄŻENIE PRACĄ SŁUCHACZA
FORMA AKTYWNOŚCI

4

ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA
ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe z nauczycielem (wykład)

5

Indywidualne konsultacje dla przedmiotu

10

Praca własna słuchacza

20

Przygotowanie pracy zaliczeniowej

15

SUMA

50
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4
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