
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Zarządzanie i inŜynieria produkcji  

Nazwa przedmiotu: Badania operacyjne  

 

Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inŜynierskie I-go stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 
Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 2/3  2/3   
 Liczba godzin w semestrze  15/15  15/15   
 Forma zaliczenia Egzamin  zal.na ocenę   
 Liczba punktów ECTS 1  2   
 

WYKŁAD   

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  

• Umiejętności formułowania problemów optymalizacyjnych. 
• Umiejętność rozwiązywania problemów optymalizacyjnych. 

 
Metody dydaktyczne:  
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów. Wykładane zagadnienia i problemy 
optymalizacyjne są ilustrowane na bieŜąco duŜą ilością przykładów z zakresu ekonomii, 
zarządzania i techniki oraz wspomagane wywoływaniem krótkich dyskusji ze studentami, 
prowokowanych przez wykładowcę. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Egzamin pisemny. Podstawą zdania egzaminu jest osiągnięcie ponad 50 % maksymalnej 
liczby punktów na egzaminie. 
 
Treści programowe:  

1. Wybrane zagadnienia programowania liniowego. 
2. Programowanie transportowe i przydziału.  
3. Programowanie dynamiczne. 
4. Grafy, drzewa i gry decyzyjne. 
5. Metody programowania sieciowego.  
6. Nieliniowe zagadnienia optymalizacyjne. 

 
Literatura podstawowa:  

1. Ignasiak E. (red.), Badania operacyjne. PWE, Warszawa 2001. 
2. Guzik B., Ekonometria i badania operacyjne. Wydawnictwo AE Poznań, Poznań 

1999. 



Literatura uzupełniająca:  
1. Krawczyk S., Badania operacyjne dla menadŜerów. Wydawnictwo AE Wrocław, 

Wrocław 1996. 
 
Efekty kształcenia: 
Student opanuje wiedzę w zakresie metod podejmowania optymalnych decyzji na podstawie 
konstrukcji oraz analizy ilościowo- jakościowej liniowych, nieliniowych i sieciowych modeli 
decyzyjnych. 
 
Język wykładowy: polski 

 

 

 

 

 

LABORATORIUM  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Zajęcia laboratoryjne mają na celu wyrobienie umiejętności praktycznej weryfikacji (przy 
pomocy programów komputerowych) nabytych wiadomości teoretycznych na wykładzie, 
poprzez rozwiązywanie przykładów róŜnych problemów optymalizacyjnych. 
 
Metody dydaktyczne:  
Zajęcia laboratoryjne prowadzone są w formie stymulującej studentów do praktycznego 
wykorzystywania programów komputerowych zawierającymi wewnętrzne instrukcje oraz 
funkcje optymalizacyjne do formułowania i rozwiązywanie zagadnień optymalizacyjnych 
analizowanych na wykładzie. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Podstawą zaliczenia jest zdobycie ponad 50 % maksymalnej sumy punktów na kolokwium, 
polegającym na rozwiązaniu (przy pomocy komputera) zadanych problemów 
optymalizacyjnych. 
 
Treści programowe:  
Rozwiązywanie zagadnień programowania: liniowego, transportowego, przydziału, 
dynamicznego, przepływów w sieciach oraz nieliniowych zagadnień optymalizacyjnych. 
 
Literatura podstawowa: 

1. Ignasiak E. (red.), Badania operacyjne. PWE, Warszawa 2001. 
2. Guzik B., Ekonometria i badania operacyjne. Wydawnictwo AE Poznań, Poznań 

1999. 
 
Literatura uzupełniająca 

1. Kozubski  J.J., Wprowadzenie do badań operacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 1999. 

 



Efekty kształcenia: 
Student opanuje podstawową wiedzę w zakresie badania modeli sytuacji decyzyjnych za 
pomocą programów komputerowych w celu podejmowania racjonalnych decyzji w ekonomii, 
procesach zarządczych i technice. 
 
Osoba(y) prowadząca(e):  
dr hab. Tadeusz Radzik, prof. nzw. 
mgr inŜ. Andrzej Rehlis 


