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Cel modułu Przekazanie podstawowej wiedzy nt. metod i narzędzi gromadzenia, porządkowania i 

analizowania danych oraz wnioskowania i wyboru. Kształtowanie umiejętności 

swobodnego posługiwania się pojęciami i zasadami z dziedziny zarządzania jakością. 

Nabycie przez studentów umiejętności doboru określonej grupy instrumentów do 

rozwiązania zaistniałego problemu w cyklu doskonalenia systemu zarządzania 

jakością. Nauka praktycznego stosowania wybranych metod i narzędzi zarządzania 

jakością. Rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy zespołowej.  

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Celem zajęć jest przedstawienie istoty jakości oraz podstawowych metod i narzędzi 

zarządzania jakością. Omówione zostaną funkcje, zakres i znaczenie poszczególnych 

instrumentów dla sprawnego funkcjonowania organizacji. Zostaną przeanalizowane 

zarówno tradycyjne jak i nowe narzędzia zarządzania w ocenie i kształtowaniu 

bezpieczeństwa i jakości wyrobów. Zostaną przedstawione metody doskonalenia 

jakości – QFD i FMEA. Analiza przypadków umożliwi zapoznanie studentów z 

praktycznym wykorzystaniem wykładanych teoretycznych podstaw zarządzania 

jakością. Studenci posiądą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, które 

pozwolą im na sprawne uczestniczenie na różnych etapach i w różnych zakresach w 

zarządzaniu jakością, a także w tworzeniu, wdrażaniu i rozwijaniu nowoczesnych 

rozwiązań zrządzania jakością.  
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