
 

1 

 

Skrócony opis modułu kształcenia 
 
 

M uu_uu ZJ_S2/35/2 

Kierunek  lub kierunki studiów Zarzadzanie jakością w produkcji roślinnej  

Nazwa modułu kształcenia,  
także nazwa w języku angielskim 

Ekonomika jakości  
Quality Economics 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

Fakultatywny  

Poziom modułu kształcenia Studia stacjonarne II stopnia 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 2 (0,76/1,16) 

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko 
osoby odpowiedzialnej 

Dr inż. Joanna Pawlak  

Jednostka oferująca przedmiot Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa 

Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami 
związanymi z ekonomiką jakości w tym z ekonomicznymi 
konsekwencjami jakości produktów dla organizacji i 
gospodarki, metodami badań i analizy w obszarze ekonomiki 
jakości i kosztów jakości, wpływem jakości wyrobów na wyniki 
finansowe podmiotów. Przedmiot obejmuje także wybrane 
zagadnienia związane ze skutecznością i efektywnością działań 

jakościowych oraz określeniem związków ekonomiki jakości z 
rachunkowością finansową i zarządczą.   

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Treści modułu obejmują zagadnienia związane z organizacją 
przedsiębiorstwa i gospodarstwa, pojęciem, zakresem i 
przedmiotem ekonomiki jakości, konsekwencjami 
ekonomicznymi jakości produktów dla organizacji i gospodarki, 
społecznymi kosztami jakości, identyfikacją, ewidencją, 
metodami rozliczania i analizą kosztów jakości w jednostce 
gospodarczej, kosztami jakości i ich wpływem na wyniki 
ekonomiczne podmiotu, optymalizacją i sprawozdawczością 
kosztów jakości, ograniczonością zasobów w ekonomice 
jakości, efektywnością, skutecznością oraz wydajnością działań 
w jednostce gospodarczej,   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 
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WARSZAWA 2009. 

2.  Hamrol A. Mantura W. Zarządzanie jakością : teoria i 
praktyka. PWN, Warszawa 2009.  

3. Czernyszewicz E. System zarządzania jakością w 
organizacji. Funkcjonowanie, Doskonalenie, 
Dokumentowanie. Wyd. UP, Lublin 2013. 

4. Sikora T. (red.) Funkcjonowanie i doskonalenie systemów 
zarządzania jakością. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. Kraków 2011.  

5. Szafrański M. Elementy ekonomiki jakości w 
przedsiębiorstwach. Wyd. Politechniki Poznańskiej. 
Poznań 2007.   

6. Problemy Jakości – miesięcznik  

Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

wykład, praca z książką, praca w grupie, pogadanka, dyskusja, 

 
 


