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ĆWICZENIA  

Wymagania wstępne:  
Zaliczenie wykładów z przedmiotów: Procesy i techniki produkcyjne oraz Systemy 
zarządzania jakością. 
 
Cele kształcenia:  
Ćwiczenia mają na celu poznanie zasad opracowania dokumentacji technicznej oraz zasad 
nadzoru nad dokumentacją związaną z realizacją wyrobu oraz zastosowanie tej wiedzy w 
tworzeniu i zarządzaniu dokumentacją i kontrolą przepływu produkcji oraz dokumentacją 
techniczną związaną z procesami wytwarzania. 
 
Metody dydaktyczne:  
Zajęcia interaktywne oparte o analizę wymagań związanych z dokumentacją inŜynierską na 
przykładzie dokumentów wybranego przedsiębiorstwa, praktyczne opracowanie i wypełnianie 
dokumentów związanych z procesem wytwarzania i z przepływem produkcji.  
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Pozytywna ocena z tematu kaŜdych ćwiczeń. 
 
Treści programowe:  

1. Strumienie przepływów produkcji w przedsiębiorstwie.  
2. Rodzaje dokumentacji w przedsiębiorstwie (technologiczna, projektowa, naukowo-

techniczna [studialna], inwestycyjna, konstrukcyjna, fabryczna). 
3. Zasady tworzenia dokumentacji.  

- Tworzenie instrukcji stanowiskowych, kart zadań stanowisk pracy, kart obiegu 
wybranych dokumentów.  

- Projektowanie formularzy.  
4. Zasady nadzoru nad dokumentacją.  
5. Opracowanie wybranych dokumentów (instrukcji, formularzy). 
6. Obieg dokumentów w przedsiębiorstwie.  



- Komputerowe wspomaganie projektowania dokumentów inŜynierskich i 
obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie. 

 
Literatura podstawowa: 

1. Feld M., Projektowanie procesów technologicznych. WNT, Warszawa 2004. 
2. Fertsch M., Podstawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach. 

Wydawnictwo ILiM, Poznań 2003.  
3. Załęczny L., Gral J., Organizacja i obieg dokumentów w zakładzie pracy. Oficyna 

Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1995. 
4. Wojciechowski H., ISO 9000 w praktyce, dokumentowanie – wdraŜanie – przykłady. 

Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2000. 
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Efekty kształcenia: 
Student po opanowaniu treści zna standardy stosowanej w przedsiębiorstwach dokumentacji 
inŜynierskiej; jest przygotowany do przestrzegania zasad nadzoru nad dokumentacją oraz 
tworzenia dokumentacji związanej z przepływem produkcji i realizacją wyrobu. 
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