Pytania KIERUNKOWE na egzamin dyplomowy na kierunku Zarządzanie
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Podaj cele i funkcje zarządzania.
Wyjaśnij znaczenie otoczenia organizacji w procesie podejmowania decyzji
kierowniczych. Podaj przykłady klasyfikacji otoczenia.
Wyjaśnij pojęcia wizja, misja i cele organizacji.
Wymień elementy analizy SWOT i omów jej zastosowanie.
Omów definicję, rodzaje i cechy organizacji.
Objaśnij cykl życia organizacji.
Omów podstawowe style kierowania.
Omów pozacenowe determinanty podaży.
Omów pojęcie i znaczenie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie.
Omów formy i style komunikowania się w organizacji.
Wymień i scharakteryzuj elementy marketingu mix.
Wymień i omów instrumenty promocji.
Omów czynniki kształtujące zachowania nabywców.
Omów cykl życia produktu.
Omów istotę segmentacji rynku i jej znaczenie.
Wyjaśnij istotę i elementy doboru kadr – pojęcie rekrutacji i selekcji pracowników.
Scharakteryzuj metody motywowania pracowników.
Scharakteryzuj koszty przedsiębiorstwa.
Omów strukturę bilansu.
Wyjaśnij pojęcie płynności finansowej przedsiębiorstwa.
Wymień kryteria podziału i źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa.
Zdefiniuj pojęcie logistyki oraz scharakteryzuj jej zadania w przedsiębiorstwie.
Wyjaśnij pojęcie projektu i wymień rodzaje projektów.
Omów wybrane metody i narzędzia doskonalenia jakości.
Wymień i omów cechy przywódcy oraz cechy antyprzywódcze.
Przedstaw mierniki finansowe, które można zbudować na bazie sprawozdania
finansowego.
Wyjaśnij pojęcie i istotę finansów przedsiębiorstw.
Omów funkcje polityki finansowej państwa.
Omów rolę systemu bankowego w gospodarce narodowej.
Omów teorię potrzeb wg A. Maslowa.

Pytania SPECJALNOŚCIOWE na egzamin dyplomowy
Specjalność: Zarządzanie produkcją
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Wymień i scharakteryzuj typy produkcji.
Wymień i scharakteryzuj formy produkcji.
Omów systemy kontroli jakości w procesie produkcji.
Omów system Kanban, wymień jego rodzaje i scharakteryzuj sposób funkcjonowania.
Omów cykl produkcyjny oraz zapasy produkcji w toku.
Wyjaśnij czym różni się takt produkcji od cyklu produkcyjnego.
Scharakteryzuj mapowanie procesu i strumienia produkcyjnego.
Omów zasadę działania ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych Kaizen
opierającą się na cyklu PDCA.
Scharakteryzuj i podaj przykłady zastosowania metody 5S.
Omów system pull i push wskazując na różnice i możliwości zastosowania.
Omów schemat drogi małego pociągu.
Omów zasady budowy instrukcji stanowiskowych.
Wskaż korzyści wynikające z zastosowanych narzędzi Lean Manufacturing.

Pytania SPECJALNOŚCIOWE na egzamin dyplomowy
Specjalność: Zarządzanie logistyczne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Wyjaśnij podejście systemowe w zarządzaniu procesami logistycznymi.
Omów zastosowanie kodów kreskowych w logistyce.
Omów reguły ustępstw kosztowych.
Scharakteryzuj rolę i zadania uczestników łańcucha dostaw.
Omów przyczyny utrzymywania zapasów w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
Wymień i scharakteryzuj metody składowania zapasów w magazynie.
Wymień i scharakteryzuj strefy w magazynie wraz z czynnościami realizowanymi
w poszczególnych strefach.
Wymień wady i zalety partnerstwa w łańcuchu dostaw.
Omów z czym wiąże się niedobór i nadmiar zapasów.
Omów funkcje opakowań w procesach logistycznych.
Omów koncepcję ECR i jej uwarunkowania.
Scharakteryzuj systemy klasy MRP, MRPII, ERP.
Wskaż główne problemy decyzji „transport własny lub obcy”.
Wymień i omów elementy logistycznej obsługi klienta.
Scharakteryzuj zasadę ABC w zarządzaniu zapasami.
Scharakteryzuj istotę i uwarunkowania systemu dostaw Just in Time.
Wymień i omów rodzaje kanałów dystrybucji i ich organizację.

