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Przedmiot: Podstawy normalizacji
Status przedmiotu:
J zyk wykładowy:
Rok: I
Nazwa specjalno ci:
Rodzaj zaj i liczba godzin:
Wykład

Studia stacjonarne
15

wiczenia

-

Laboratorium

-

Projekt

-

Liczba punktów ECTS:

1

C1
C2
C3
C4
C5

Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z podstawowymi zało eniami i celami normalizacji niezb dnej we
współczesnej działalno ci technicznej.
Nabycie przez studentów umiej tno ci rozumienia działa normalizacji.
Zaznajomienie studentów z tematyk kontroli jako ci i metod statystycznych w normalizacji.
Zapoznanie z systemami zarz dzania ISO
U wiadomienie wagi i potrzeby certyfikacji oraz auditów systemów
Wymagania wst pne w zakresie wiedzy, umiej tno ci i innych kompetencji

1

EK1
EK2
EK3
EK4
EK5
EK6

Brak
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy:
Wymienia, definiuje i charakteryzuje podstawowe poj cia z zakresu normalizacji
Identyfikuje cele i zasady normalizacji
Zna systemy zarz dzania ISO
W zakresie umiej tno ci:
Potrafi interpretowa podstawowe wymagania norm z zakresu zarz dzania
Potrafi wykorzystywa narz dzia i metody doskonalenia
W zakresie kompetencji społecznych:
Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzeb dalszego kształcenia.
Tre ci programowe przedmiotu
Forma zaj – wykłady
Tre ci programowe

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8

Podstawy normalizacji, terminologia znormalizowana, historia i cele normalizacji
Działalno normalizacyjna. Rola normalizacji w działalno ci technicznej i
normalizacyjnej
Normalizacja wyrobów, znaki jako ci, znak CE
Zało enia normalizacji w zarz dzaniu, podej cie procesowe i systemowe
Systemy zarz dzania jako ci , bezpiecze stwem informacji i rodowiskowy
Kontrola jako ci, narz dzia i metody doskonalenia
Metody statystyczne w normalizacji
Zasady auditowania systemów, rodzaje auditów, uprawnienia i rola auditora

Liczba
godzin
1
1
1
1
4
2
2
2

W9

Certyfikacja i akredytacja w obszarze regulowanym i dobrowolnym
Suma godzin:

1
15

Narz dzia dydaktyczne
Wykład konwencjonalny z u yciem prezentacji multimedialnych
Wykład konwersatoryjny
Praca z materiałami dydaktycznymi

1
2
3

Sposoby oceny
Ocena formuj ca
F1

Aktywno

P1

Ocena podsumowuj ca
Zaliczenie pisemne w formie testu

na zaj ciach

Obci

enie prac studenta
rednia liczba godzin na zrealizowanie
Forma aktywno ci
aktywno ci
Godziny kontaktowe z wykładowc , realizowane
w formie zaj dydaktycznych – ł czna liczba
15
godzin w semestrze
Przygotowanie do zaliczenia i zaj
15
Suma
30
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla
1
przedmiotu
Literatura podstawowa i uzupełniaj ca
Aktualne ustawy dotycz ce normalizacji
Normalizacja, red. T. Schweitzer, PKN, 2010
Aktualne wydania norm systemów ISO 9001, 17025, 22000, 27001, 19011, 18001
Znormalizowane systemy zarz dzania, red .nauk. J. Ła cucki, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego, Pozna 2010
M. Urbaniak, Systemy zarz dzania w praktyce gospodarczej, Difin, Warszawa 2007

1
2
3
4
5

Efekt
kształcenia
EK1
EK2
EK3
EK4
EK5
EK6

EK1

EK2

Macierz efektów kształcenia
Odniesienie danego efektu
Cele
Tre ci
kształcenia do efektów
przedmiotu
programowe
zdefiniowanych dla całego
programu (PEK)
ZIP1A_W07+++
C1
W1,W2
ZIP1A_W14+++
ZIP1A_W07+++
C1,C2
W2
ZIP1A_W14+++
ZIP1A_W07+++
C3
W`4, W5
ZIP1A_W14+++
ZIP1A_U18+++
C4
W5
ZIP1A_U18+++
C3
W6, W7
ZIP1A_U20+++
ZIP1A_K06+++
C4, C5
W6, W7

Na ocen 2 (ndst)
Nie potrafi wymieni ,
definiowa i
charakteryzowa
podstawowych poj z
zakresu normalizacji
Nie potrafi wymieni
celów i zasad
normalizacji

Formy oceny – szczegóły
Na ocen 3 (dst)
Na ocen 4 (db)
Potrafi wymieni
Potrafi wymieni i
podstawowe
definiowa
poj cia z
podstawowe poj cia z
zakresu
zakresu normalizacji
normalizacji
Potrafi wymieni
Potrafi wymieni i
wybrane cele i
ogólnie
zasady
scharakteryzowa

Narz dzia
dydaktyczne

Sposób
oceny

1

P1

1

P1

1,2

F1,P1

1,3

F1,P1

1,3

F1, P1

1,3

F1, P1

Na ocen 5 (bdb)
Potrafi wymieni ,
definiowa i
charakteryzowa
podstawowe poj cia z
zakresu normalizacji
Potrafi wymieni i
wyczerpuj c
scharakteryzowa cele i

normalizacji

cele i zasady
normalizacji
Potrafi wymieni i
ogólnie
scharakteryzowa
systemy zarz dzania
ISO

EK3

Nie potrafi wymieni
systemów
zarz dzania ISO

Potrafi wymieni
systemy
zarz dzania ISO

EK4

Nie potrafi
interpretowa
wymaga norm

Interpretuje z
małymi bł dami
wymagania
norm

Interpretuje
prawidłowo
wymagania norm

EK5

Nie potrafi wymieni
narz dzi i metod
doskonalenia

Potrafi wymieni
narz dzia i
metody
doskonalenia

Potrafi wymieni i
ogólnie
scharakteryzowa
narz dzia i metody
doskonalenia

Opuszcza wykłady,
nie współpracuje z
grup

Jest obecny na
wykładzie,
czasami zadaje
pytania,
współpracuje z
grup

Wykazuje si
aktywno ci
na wykładzie,
współpracuje z grup
i okre la swój wkład w
zadania

EK6
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zasady normalizacji
Potrafi wymieni i
wyczerpuj c
scharakteryzowa
systemy zarz dzania ISO
Interpretuje prawidłowo
wymagania normy i
potrafi poda przykłady
ich realizacji w organizacji
Potrafi wymieni i
wyczerpuj c
scharakteryzowa
narz dzia i metody
doskonalenia
Wykazuje si du
aktywno ci
na wykładzie. Doskonale
odnajduje si w pracy z
grup i potrafi prowadzi
dialog z wykładowc
zwi zany z tematyk
wykładów

