Technologiczne i organizacyjne przygotowanie produkcji

Zarz dzanie i In ynieria Produkcji
Studia II stopnia o profilu:
A
P

WM

Przedmiot: Technologiczne i organizacyjne
Kod przedmiotu
przygotowanie produkcji
Status przedmiotu: obowi zkowy
ZIP 2 S 3 3 51-0_0
J zyk wykładowy: polski
Rok: drugi
Semestr: 3
Nazwa specjalno ci:
In ynieria produkcji w przemy le maszynowym
Rodzaj zaj i liczba
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
godzin:

Wykład
wiczenia
Laboratorium
Projekt

15
15
2

Liczba punktów ECTS:
Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z wiedz dotycz c technicznych i organizacyjnych
C1
aspektów przygotowania produkcji
Przygotowanie studentów do praktycznego wykonania projektu dotycz cego
C2 technicznego
i organizacyjnego przygotowania produkcji dla wytypowanych cz ci maszyn
Wymagania wst pne w zakresie wiedzy, umiej tno ci i innych kompetencji

1
2

Student powinien posiada wiedz z zakresu podstaw in ynierii produkcji
Student powinien posiada wiedz z zakresu podstaw technologii maszyn
Efekty kształcenia

W zakresie wiedzy:
EK Student ma pogł bion wiedz w zakresie niektórych zagadnie
1 ogólnotechnicznych (w powi zaniu ze studiowan specjalno ci ).
W zakresie umiej tno ci:
Posiada zaawansowane umiej tno ci niezb dne do formułowania zada z
EK
zakresu technologii, zarz dzania i finansów, transferu technologii i
2
innowacyjno ci.
W zakresie kompetencji społecznych:
Przygotowany do zarz dzania procesami produkcyjnymi w zakresie in ynierii
EK
produkcji oraz udziału w pracach dotycz cych doradztwa technicznego i
3
organizacyjnego.
Tre ci programowe przedmiotu

Forma zaj

W1

– wykłady

Tre ci programowe

Liczba
godzin

Podstawowe poj cia organizacji produkcji. Podstawowe składowe
systemu produkcyjnego. Kryteria budowy systemów produkcyjnych. Cechy

1

procesu produkcyjnego. Elementy składowe systemu produkcyjnego.

W2

Proces produkcyjny. Klasyfikacje procesu produkcyjnego.
Charakterystyka procesu produkcyjnego. Składowe procesu
produkcyjnego.

W3

Typy, formy i odmiany organizacji produkcji. Wprowadzenie.
Rodzaje typów organizacji produkcji. Specjalizacja stanowisk
roboczych. Charakterystyka typów organizacji produkcji.
Formy organizacji produkcji. Charakterystyka form organizacji
produkcji. Odmiany organizacji produkcji. Charakterystyka
odmian organizacji produkcji.

1

W4

Organizacja procesu produkcyjnego w przestrzeni. Cz. I.
Struktura produkcyjna. Komórka produkcyjna. Stanowisko
robocze. Czynniki kształtuj ce struktur
produkcyjn .
Specjalizacja przedmiotowa. Specjalizacja technologiczna.
Struktura przestrzenna procesu produkcyjnego. Strumie
materiałów. Uporz dkowanie stanowisk roboczych.

2

W5

Organizacja procesu produkcyjnego w przestrzeni cz. II.
Zasady i kryteria rozmieszczenia obiektów. Zasady
rozmieszczenia stanowisk roboczych. Zasady przydzielania
operacji do stanowisk. Projektowanie rozmieszczenia
stanowisk roboczych. Kryteria optymalizacji rozmieszczenia
stanowisk.

2

W6

Organizacja procesu produkcyjnego w czasie cz. I (cykl
produkcyjny). Ruch przedmiotów pracy w czasie. Cykl
przedprodukcyjny. Cykl produkcyjny. Struktura i długo cyklu
produkcyjnego.
Metody
okre lania
długo ci
cyklu
produkcyjnego. Czas trwania cyklu produkcyjnego. Wska niki
struktury cyklu produkcyjnego.

1

W7

Organizacja procesu produkcyjnego w czasie cz. II (wielko
partii produkcyjnej). Wielko partii produkcyjnej. Obliczanie
wielko
partii produkcyjnej. Przebieg partii produkcyjnej
wyrobów w procesie produkcyjnym. Zapasy produkcji w toku.

1

W8

Przygotowanie nowej produkcji cz. I. Wprowadzenie.
Inspiracje rozwoju produktu. Przyczyny i skutki post pu w
produkcji. Cel planowania rozwoju produktu. Cykl ycia
produktu. Proces rozwoju produktu. Fazy rozwojowe
produktu.

1

W9

Przygotowanie nowej produkcji cz. II. Innowacje produktowi. Innowacja a
post p techniczny
Motywy wprowadzania innowacji w przedsi biorstwie. Post p techniczny.
Cykl rozwoju naukowo-technicznego. Innowacja a post p techniczny.
Rodzaje innowacji.

1

W10
W11

Techniczne przygotowanie produkcji. Wiadomo ci wst pne.
Charakterystyka technicznego przygotowania produkcji.
Przygotowanie konstrukcyjne produkcji. Uruchomienie
produkcji. Konstrukcyjne przygotowanie produkcji
Technologiczne przygotowanie produkcji. Charakterystyka

1

1
2

technologicznego przygotowania produkcji. Prace wst pne
realizowane w trakcie powstawania koncepcji wyrobu. Analiza
technologiczno ci
konstrukcji.
Projektowanie
procesu
technologicznego dla prototypu. Projektowanie procesu
technologicznego dla produkcji wła ciwej. Wykonanie serii
próbnej
(informacyjnej).
Technologiczno
konstrukcji
wyrobów.

W12

Organizacyjne przygotowanie produkcji. Wprowadzenie.
Charakterystyka organizacyjnego przygotowania produkcji.
Rozruch i rozwój nowej produkcji. Rozruch techniczny,
technologiczny i organizacyjny. Planowanie technicznego
przygotowania produkcji. Utworzenia planu technicznego
przygotowania produkcji
Suma godzin:
Forma zaj – laboratorium

1

15

Tre ci programowe

Liczba
godzin

L1

Zaj cia wprowadzaj ce: zasady zaliczenia przedmiotu, przydział
tematów b d cych podstaw do opracowania projektu dotycz cego
technicznego
i
organizacyjnego
przygotowania
produkcji
dla
wytypowanych cz ci klasy, omówienie poszczególnych składowych
projektu.

1

L2

Analiza rysunku wykonawczego. Analiza wymaga
materiałowych, gładko ciowych, dokładno ciowych cz ci
klasy wałek, koło z bate lub tuleja. Okre lenie półfabrykatu do
produkcji
i
opracowania
procesu
technologicznego
okre lonych cz ci dla produkcji jednostkowej i produkcji
seryjnej.

2

L3

Dobór półfabrykatu dla produkcji jednostkowej i seryjnej.
Okre lenie rodzaju półfabrykatu, wymiarów, obliczenie masy i
obj to ci, ilo ci sztuk z półfabrykatów w postaci pr ta (analiza
kilku długo ci pr tów). Obliczenia naddatków obróbkowych.
Okre lenie wielko ci partii produkcyjnej. Opracowanie karty
półfabrykatu dla poszczególnych półfabrykatów dla produkcji
jednostkowej i seryjnej.

6

L4

Norma zu ycia materiału. Okre lenie normy zu ycia
materiałów dla wybranych półfabrykatów w produkcji
jednostkowej i seryjnej. Okre lenie strat materiałowych.

1

L5

Koszt zakupu półfabrykatów. Okre lenie kosztu zakupu półfabrykatów
dla produkcji seryjnej i jednostkowej.

1

L6

Analiza technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji.
Opracowanie wybranych elementów technicznego przygotowania
produkcji dla przyj tej cz ci i odpowiedniego dla tej cz ci półfabrykatu.
Obliczanie minimalnej wielko ci partii produkcyjnej.

2

L7

Analiza technologicznego przygotowania produkcji. Sporz dzenie
karty technologicznej zbiorczej (karty planu operacji uwzgl dniaj cej
rodzaj półfabrykatu oraz zawieraj cej wykaz stanowisk roboczych).
Analiza technologiczno ci wyboru półfabrykatu dla produkcji jednostkowej
i seryjnej.

2

Suma godzin:

15

Narz dzia dydaktyczne

1
2

Wykład z wykorzystaniem multimediów
wiczenia laboratoryjne – wykonywanie zada praktycznych, projektowych
Sposoby oceny

F1
F2
P1
P2

Ocena formuj ca
Krótkie sprawdziany podczas wykładu w trakcie semestru, których wyniki s
dyskutowane w grupach lub indywidualnie.
Krótkie zaliczenia ustne dotycz ce poszczególnych wicze projektowych w
trakcie trwania semestru.
Ocena podsumowuj ca
Pisemny egzamin z zakresu materiału wykładowego (50% oceny ko cowej).
Wykonanie pracy praktycznej (50% ko cowej oceny).
Obci

enie prac studenta

Forma aktywno ci

rednia liczba godzin na zrealizowanie
aktywno ci

[Godziny kontaktowe z wykładowc ,
realizowane w formie zaj
dydaktycznych – ł czna liczba godzin w
semestrze]
[Godziny kontaktowe z wykładowc ,
realizowane w formie np. konsultacji w
odniesieniu – ł czna liczba godzin w
semestrze]
[Przygotowanie si do laboratorium –
ł czna liczba godzin w semestrze]
[Przygotowanie si do zaj – ł czna
liczba godzin w semestrze]
…
Suma
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla
przedmiotu

30

1

10
4
45
2

Literatura podstawowa i uzupełniaj ca

1
2

Pasternak K.: Zarys zarz dzania produkcj . Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2005.
Karpi ski T.: In ynieria produkcji. WNT, Warszawa 2004.
Macierz efektów kształcenia

Odniesienie
danego efektu
kształcenia do
Efekt
efektów
Cele
Tre ci
Narz dzia
kształcenia zdefiniowanych przedmiotu programowe dydaktyczne
dla całego
programu
(PEK)

Sposób
oceny

EK 1

ZIP2A_W01 (+)

C1

EK 2

ZIP2A_U07 (+)

C2

EK 3

ZIP2A_K01 (+)

C1, C2

W1÷W12
L1÷L7
L1÷L7
W10÷W12
L6,L7

1

F1, P1

2

F2,P2

1,2

F1, P1,P2

Formy oceny – szczegóły

Na ocen 2 (ndst)

Na ocen 3 (dst)

Na ocen 4 (db)

Na ocen 5 (bdb)
Student poprawnie
i wyczerpuj co
samodzielnie
Student poprawnie
interpretuje oraz
Student poprawnie
interpretuje oraz
wykorzystuje
interpretuje
wykorzystuje
pogł bion wiedz
pogł bion wiedz
pogł bion wiedz
w zakresie
w zakresie
w zakresie
niektórych
niektórych
niektórych
zagadnie
Student nie
zagadnie
zagadnie
ogólnotechnicznych
posiada
ogólnotechnicznych ogólnotechnicznych
podczas
pogł bionej wiedzy
podczas
podczas
opracowania
EK
dotycz cej
opracowania
opracowania
projektu
1
niektórych
projektu
projektu
dotycz cego
zagadnie
dotycz cego
dotycz cego
technicznego i
ogólnotechnicznych
technicznego i
technicznego i
organizacyjnego
organizacyjnego
organizacyjnego
przygotowania
przygotowania
przygotowania
produkcji dla
produkcji dla
produkcji dla
wytypowanych
wytypowanych
wytypowanych
cz ci maszyn,
cz ci maszyn
cz ci maszyn
z jednoczesnym
uzasadnieniem
wyboru
poszczególnych
rozwi za
Student nie
Student posiada
Student posiada
Student posiada
posiada
zaawansowane, ale
zaawansowane
zaawansowane
zaawansowanych
tylko niektóre
umiej tno ci
umiej tno ci
umiej tno ci
umiej tno ci
niezb dne do
niezb dne do
niezb dnych do
niezb dne do
formułowania
formułowania
formułowania
formułowania
zada z zakresu
zada z zakresu
zada z zakresu
zada z zakresu
technologii,
technologii,
technologii,
technologii,
zarz dzania i
zarz dzania i
EK
zarz dzania i
zarz dzania i
finansów, transferu finansów, transferu
2
finansów, transferu finansów, transferu
technologii i
technologii i
technologii i
technologii i
innowacyjno ci,
innowacyjno ci,
innowacyjno ci
innowacyjno ci
potrafi je wskaza
potrafi je
oraz poprawnie
samodzielnie
interpretowa
wskaza ,
zdefiniowa ,
analizowa oraz
zastosowa

EK
3

Student nie jest
przygotowany do
zarz dzania
procesami
produkcyjnymi w
zakresie in ynierii
produkcji oraz
udziału w pracach
dotycz cych
doradztwa
technicznego i
organizacyjnego

Autor
programu:
Adres e-mail:
Jednostka
organizacyjna:
Osoba, osoby
prowadz ce:

Student jest
przygotowany do
zarz dzania
procesami
produkcyjnymi w
zakresie in ynierii
produkcji, ale w
ograniczonym
zakresie jest
przygotowany do
udziału w pracach
dotycz cych
doradztwa
technicznego i
organizacyjnego

Student jest
przygotowany do
zarz dzania
procesami
produkcyjnymi w
zakresie in ynierii
produkcji oraz
udziału w pracach
dotycz cych
doradztwa
technicznego i
organizacyjnego,
potrafi je
efektywnie
wykorzysta w
wybranych pracach
doradztwa
technicznego

Student jest
przygotowany do
zarz dzania
procesami
produkcyjnymi w
zakresie in ynierii
produkcji oraz
udziału w pracach
dotycz cych
doradztwa
technicznego i
organizacyjnego,
potrafi je
analizowa ,
interpretowa oraz
efektywnie
zastosowa
samodzielne
rozwi zania

dr in . Anna Rudawska
a.rudawska@pollub.pl
Katedra Podstaw In ynierii Produkcji
dr in . Anna Rudawska, prof. dr hab. in . Józef Kuczmaszewski, dr
in . Wiesław Wiechecki

