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Procesy produkcyjne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPZIS.I4C.1914.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny
Inżynieria mechaniczna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Marek Stachowiak

Pozostali prowadzący Marek Stachowiak

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student uzyska informacje na temat przygotowania nowej produkcji, skupiając się na procesach badawczo-
rozwojowych przygotowania produkcji oraz technicznym przygotowaniu produkcji w aspekcie konstrukcyjnym,
technologicznym i organizacyjnym. Studenci zapoznają się z różnymi procesami obróbki materiałów oraz
z zaletami i wadami ich stosowania także w aspekcie ekonomicznym. Student zapoznaje się także
z możliwościami rozwoju firm o różnej wielkości i potencjale ekonomicznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student posiada wiedzę dotyczącą organizacji procesu
produkcyjnego oraz systemu produkcyjnego
przedsiębiorstwa, zna także procesy wytwórcze
realizujące produkcję rytmiczną i nierytmiczną oraz
tradycyjne podejście do sterowania przepływem
produkcji

ZI_P6S_WG13 Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

W2
Student posiada również wiedzę na temat
automatyzacji procesu wytwórczego oraz działań
związanych z przygotowaniem produkcji

ZI_P6S_WG14 Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi analizować istniejące procesy
produkcyjne oraz sporządzać dokumentację związaną
z przebiegiem procesu produkcyjnego

ZI_P6S_UW05
Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń

U2
Student potrafi uwzględnić problematykę ekologizacji
procesu produkcyjnego i troskę o jakość wyrobów przy
podejmowaniu decyzji produkcyjnych
i technologicznych

ZI_P6S_UK11,
ZI_P6S_UW04

Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student ma świadomość swojej roli w procesie
produkcyjnym i związku z ostatecznym efektem
ekonomicznym

ZI_P6S_KR05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

K2
Student potrafi wykazywać troskę o realizację zadań
produkcyjnych dostosowując organizację procesu
wytwórczego do zaleceń wynikających z teorii
motywacji (zespoły pracowników)

ZI_P6S_KK02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia audytoryjne 15

Przygotowanie do zajęć 15
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Konsultacje 3

Udział w egzaminie 2

Przygotowanie projektu 5

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Definicja, podziały i zasady racjonalnej organizacji procesu produkcyjnego;

2. System produkcyjny i jego otoczenie;

3. Parametry wejściowe procesu produkcyjnego;

4. Parametry wyjściowe procesu produkcyjnego;

5. Struktura procesu produkcyjnego;

6. Typy, formy i odmiany organizacji produkcji;

7. System produkcji rytmicznej;

8. System produkcji nierytmicznej;

9. Tradycyjne podejście do sterowania produkcją;

10. Metody międzykomórkowego sterowania procesem produkcyjnym;

11. Sterowanie produkcją metodą MRP;

12. Aspekty logistyczne procesów produkcyjnych;

13. Projektowanie systemów produkcyjnych;

14. Badanie metod pracy w procesach produkcyjnych;

15. Wdrażanie controllingu procesów produkcji.

Wykład
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2.

1. Przygotowanie produkcji;

2. Zarządzanie procesami wytwórczymi w przedsiębiorstwie;

3. Sposoby dokumentowania przepływu produkcji;

4. Klasyfikacja i cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych;

5. Organizacja procesów wytwórczych,  Automatyzacja procesów;

6.8 Sterowanie zasobami produkcyjnymi, Cyklogramy.

Ćwiczenia audytoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Kolokwium 40%

Ćwiczenia audytoryjne Zaliczenie pisemne, Aktywność na zajęciach, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń 60%

Wymagania wstępne
Mikroekonomia, podstawy zarządzania

Literatura
Obowiązkowa

Pająk E 2006. Zarządzanie produkcją Wyd. Nauk. PWN Warszawa1.
Pasternak K. 2005. Zarys zarządzania produkcją. Pol. Wyd. Ekon. Warszawa2.
Muhlemann A. (i inni) 2001. Zarządzanie. Produkcja i usługi. PWN Warszawa3.
Nowosielski S. 2008. Procesy i projekty logistyczne Wyd. UE Wrocław4.
Lichtarski J. (pod red.)2005 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie Wyd. UE Wrocław5.
Sierpińska M. Niedbała B. 2003 Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie PWN Warszawa6.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

ZI_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania i inżynierii produkcjiw rozwiązywaniu
problemów zawodowych

ZI_P6S_KR05 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w zakresie planowania i realizacji
zadań związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji w tym produkcji rolniczej

ZI_P6S_UK11 Absolwent potrafi samodzielnie oraz w grupie, wszechstronnie analizować i dyskutować aspekty
ekologiczne i ochrony środowiska przyrodniczego przy podejmowaniu decyzji i aktywności technologicznej

ZI_P6S_UW04
Absolwent potrafi i umie wykorzystać wiedzę z zakresu nadzorowania obiektów i systemów zarządzania,
doboru i szkolenia personelu, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem oraz sporządzić z tego zakresu
opracowanie i prezentację ustną

ZI_P6S_UW05
Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,
zarządzania inwestycjami rzeczowymi, formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i finansów,
transferu technologii i innowacyjności

ZI_P6S_WG13
Absolwent zna i rozumie procesy produkcyjne, obejmujące projektowanie organizacji i formy przepływu
produkcji, projektowanie i optymalizację przebiegu procesów produkcyjnych w rolnictwie oraz trendy
rozwojowe z zakresu inżynierii produkcji w tym produkcji rolniczej

ZI_P6S_WG14
Absolwent zna i rozumie zagadnienia związane z automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych,
obejmujące strukturę i funkcję zautomatyzowanych systemów produkcyjnych, układy mechaniczne,
hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne i mieszane, zna trendy rozwojowe z zakresu automatyzacji i
robotyzacji procesów produkcyjnych


