Zagadnienia

36
37
38
39

Oceanotechnika - I stopnia - ZiMwGM - przedmioty specjalnościowe
Omów bilans jako sprawozdanie finansowe.
Wyjaśnij pojęcia płynność i zyskowność przedsiębiorstwa.
Wymień i omów podstawowe narzędzia marketingu MIX.
Na czym polega segmentacja rynku - omów na podstawie rynku okrętowego.

40 Skład chemiczny, własności mechaniczne, spawalność i zastosowanie stali kadłubowych ZW i PW
41 Jakie są zasady obliczania PKB i PNB? Jaka jest różnica między nominalnym a realnym PNB i PKB?
Proszę wyjaśnić następujące pojęcia: co to jest amortyzacja i dlaczego jest ona wliczana do wartości
PNB i PKB, wartość kalkulacyjna (imputed value), dobra pośrednie, dobra finalne, wartość dodana (value
42 added). Jakie są zależności między tymi wielkościami ekonomicznymi a PNB i PKB?
Charakterystyka podstawowych procesów cieplnych stosowanych w
43 budownictwie okrętowym(cięcie, spawanie, prostawanie)
44 Wymień funkcje zarządzania i krótko każdą scharakteryzuj.
45 Na czym polega proces zarządzania (jakie działania w to wchodzą).
Jakie grupy przedsiębiorstw wchodzą w skład "przedsiębiorstw gospodarki morskiej" i jak są one
46 wzajemnie powiązane.
Na przykładzie wybranej grupy przedsiębiorstw omów schemat organizacyjny i przedstaw schemat
47 działania grupy.
48 Elementy konstrukcyjne kadłuba statku
49 Napędy okrętowe - siłownie i pędniki
50 Metody ograniczenia i zwalczania rozlewów olejowych.
Rozwiązania konstrukcyjne na chemikaliowcach w celu zapobiegania zanieczyszczenia środowiska
51 morskiego chemikaliami.
52 Przestrzenny stan naprężenia i odkształcenia.
53 Ramy płaskie statycznie wyznaczalne: siły wewnętrzne, naprężenia, deformacje.
54 Podstawowe zasady zarządnia i budowy struktury organizacyjnej?
55 Zalety i wady "technologicznego i "przedmiotowego" rozmieszczenia maszyn i urzadzeń?
Na czym polega róznica pomiedzy 90% a 70% krzywą uczenia się i oczym to świadczy w przypadku
56 zakładu produkcyjnego?
Funkcjonowanie rynku konkurencji doskonałej - rachunek ekonomiczny przedsiębiorstwa w warunkach
57 egzogeniczności cen.
58 Decyzje produkcyjno-cenowe przedsiębiorcy działającego jako monopolista.
59 Kategorie kosztów w rachunku ekonomicznym i ich użyteczność w ocenie sytuacji przedsiębiorstwa.
60 Wymień obowiązki przedsiębiorcy wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Wymień nazwy i podaj charakterystykę, co najmniej trzech, instytucji międzynarodowych działających w
61 gospospodarce morskiej oraz podaj kto stanowi Polską Administrację Morską?
62 Norma materiałowa budowy statku - co przez to rozmumiesz i jak się ja okresla.
63 Co rozumiesz pojecie " technologiczność" konstrucji'?
64 Odkształcenia spawalnicze - mechanizm, procedury minimalizowania
65 Metalowe kadłubowe materiały konstrukcyjne - klasyfikacja, własności
66 Antykorozja metalowej konstrukcji kadłuba jednostki pływającej
67 Franchising - zasady funkcjonowania, przykłady.
68 Kredyt bankowy a pożyczka - omów różnice.
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Podaj kilka definicji pojęcie jakości w tym zgodnie z definicją podaną w obowiazujacej normie ISO 9001
Przedstaw model systemu zarządzania jakością obowiązujący w normie ISO 9001.
Metody kontroli złączy spawanych?
Próby na uwięzi i próby morskie statku, ich organizacja, zakres , warunki preprowadzania?
Bilans przedsiębiorstwa - budowa i funkcje.
Rachunek zysków i strat - budowa i funkcje.
Podatek Vat - omówienie zasad fukncjonowania systemu VAT
Cechy termoplastów i duroplastów
Scharakteryzuj zakres gospodarki morskiej?
Jak Twoim zdaniem będzie się rozwijała gospodarka morska na przestrzeni kolejnych 10 lat.
Najważniejsze metodyki zarządzania projektem na świecie ich charakterystyka (SCRUM, PMI BOK,
PRINCE2)
Planowanie projektu – jakie obszary obejmuje, zasady tworzenia harmonogramu (WBS, Harmonogram
czasowy, kosztowy, zaopatrzenie, zasoby ludzkie, komunikacja, planowanie ryzyka)
Wpływ ceny za fracht na decyzje o budowie ,zakupie statku"second hand" lub złomowaniu statku?
Jak określamy cenę statku nowo budowanego, jak możemy finansowac jego budowę ( modele
finansowania) i jakie ryzykotemu towarzyszy?
Wymień i omów etapy oraz kryteria wyboru przewoźnika.
Wymień i omów usługi logistyczne kluczowe pod względem udziału w całkowitych kosztach logistycznych i kilka
znanych Ci pomocniczych usług logistycznych o niskim udziale kosztowym w kosztach całkowitych.
Do czego stosuje się metodę 360 stopni i na czym ona polega?

