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Cel przedmiotu
zapoznanie studenta z problematyk in ynierii jako ci, w szczególno ci z metodami
planowania, nadzorowania i doskonalenia jako ci.
wykształcenie umiej tno ci planowania, nadzorowania i doskonalenia jako ci.
Wymagania wst pne w zakresie wiedzy, umiej tno ci i innych kompetencji
wiedzy: student wykazuje znajomo zagadnie i metod obliczeniowych z zakresu algebry
liniowej (rachunek macierzy), analizy matematycznej, statystyki opisowej, rachunku
prawdopodobie stwa i statystyki matematycznej.
kompetencji: student potrafi pracowa w grupie oraz samodzielnie opracowywa informacje na
wskazany temat.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy:
zna poj cia in ynierii jako ci i metody statystyczne wykorzystywane do opisu i modelowania
charakterystyk jako ci; rozumie organizacj systemu zapewniania jako ci.
wymienia i charakteryzuje narz dzia wykorzystywane w planowaniu, nadzorowaniu i
doskonaleniu jako ci.
W zakresie umiej tno ci:
potrafi wykorzystywa narz dzia planowania, nadzorowania i doskonalenia jako ci do
rozwi zywania problemów technologicznych.
posiada umiej tno korzystania z oprogramowania wspomagaj cego obliczenia statystyczne
oraz prezentacj i analiz danych do wiadczalnych.
W zakresie kompetencji społecznych:
ma wiadomo doskonalenia jako ci w kontek cie rozwoju przedsi biorczo ci i tworzenia
innowacyjnych rozwi za .

W1

W2

Tre ci programowe przedmiotu
Forma zaj – wykłady
Tre ci programowe
Aspekt jako ci w kontek cie zarz dzania
przedsi biorstwem. Koszty jako ci. TQM zarz dzanie przez jako .Cykl PDSA
Shewharta-Deminga. Planowanie jako ci.
Systemy zapewniania jako ci i normy serii
ISO 9000.
Metody statystyczne wykorzystywanych w
opisie charakterystyk jako ci: rozkłady
prawdopodobie stwa, zagadnienie estymacji,

Liczba godzin

2

2

W3

W4

W5

W6

W7

L1

L2

L3

L4

weryfikacja hipotez statystycznych:
porównanie warto ci rednich i wariancji.
Centralne twierdzenie graniczne. Przedziały
ufno ci
Charakterystyka podstawowych technik
analizy, interpretacji i prezentacji wyników
pomiarów wykorzystywanych w in ynierii
jako ci – tzw. „magiczna siódemka”:
histogram (wykaz), karty przebiegu, analiza
Pareto, wykres przyczynowo-skutkowy
Ishikawy, wykresy ramkowe, wykres rozrzutu,
karty kontrolne – wprowadzenie.
Charakterystyka zaawansowanych narz dzi
in ynierii jako ci: planowanie jako ci – QFD „Dom jako ci”, analiza FMEA, DOE modelowanie empiryczne. Wykorzystanie
narz dzi in ynierii jako ci w cyklu PDSA
Shewharta-Deminga. Przykłady zastosowa .
Wprowadzenie do statystycznej kontroli
jako ci. Nadzorowanie procesu z
zastosowaniem kart kontrolnych X/R.
Interpretacja wyników kart kontrolnych –
reguły WE. Zagadnienie statystycznego
sterowania procesem.
Zdolno procesu. Wybrane, liczbowe
wska niki zdolno ci procesu. Odniesienie
liczbowych wska ników zdolno ci do kart
kontrolnych i poprawno ci prowadzenia
procesu.
Metodyka 6-SIGMA jako jeden ze sposobów
sposób wdra ania statystycznych metod
kontroli i doskonalenia jako ci procesów
wytwórczych. Przykłady zastosowa .
Suma godzin:
Forma zaj – laboratoria
Tre ci programowe
Wprowadzenie do obsługi oprogramowania
wspomagaj cego obliczenia statystyczne,
prezentacje i analiz wyników pomiarów,
wykorzystywanego w toku zaj .
Statystyki opisowe. Podstawowe metody
prezentacji i analizy wyników pomiarów.
Zagadnienie estymacji parametrów rozkładu
normalnego. Przedział ufno ci. Weryfikacja
hipotez statystycznych. Zadania i problemy
ilustruj ce zastosowanie metod
statystycznych w rozwi zywaniu problemów
in ynierii jako ci.
Zastosowania elementarnych i
zaawansowanych technik in ynierii jako ci:
histogram (wykaz), karty przebiegu, analiza
Pareto, wykres przyczynowo-skutkowy
Ishikawy, wykresy ramkowe, wykres rozrzutu,
analiza FMEA, planowanie jako ci – „Dom
jako ci”
Procedura kre lenia kart kontrolnych X/R.
Interpretacja wyników kart kontrolnych. Dobór
parametrów kart kontrolnych i ich wpływ na
wiarygodno nadzorowania procesu.
Przykłady wdro e kart kontrolnych.
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Liczba godzin
4

4

6

5

L5

L6

L7

Zdolno procesu. Wska niki liczbowe
zdolno ci – oszacowanie wska ników na
podstawie histogramu i wyników kart
kontrolnych. Wykresy wska ników zdolno ci.
Interpretacja warto ci wska ników liczbowych
i ich odniesienie do wyników kart kontrolnych.
Wykorzystanie statystycznych metod kontroli i
doskonalenia jako ci procesów do
rozwi zania zada problemowych - projekt
wdro enia metodyki 6 SIGMA.
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4

Prezentacja i ocena wyników projektów

4

Suma godzin:

1
2
3

F1
F2
P1

Narz dzia dydaktyczne
Wykład z prezentacj multimedialn .
wiczenia laboratoryjne. Rozwi zywanie zada z wykorzystaniem oprogramowania
wspomagaj cego obliczenia, analiz i prezentacj wyników bada do wiadczalnych.
Projekt – praca indywidualna/praca w grupach.
Sposoby oceny
Ocena formuj ca
Ocena poprawno ci rozwi zania projektu.
Ocena poprawno ci wykonania poszczególnych wicze laboratoryjnych
Ocena podsumowuj ca
Ocena sumaryczna uwzgl dniaj ca oceny formuj ce (F1 i F2) oraz wynik kolokwium
weryfikuj cego wiedz i umiej tno ci.
Obci
Forma aktywno ci

Godziny kontaktowe z wykładowc
Konsultacje, zaliczenie
Przygotowanie si do laboratorium
Wykonanie projektu
Suma
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla
przedmiotu
1
2
3
4
5
6
7

30

enie prac studenta
rednia liczba godzin na zrealizowanie
aktywno ci
45
2
8
20
75
3
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Macierz efektów kształcenia

Efekt
kształcenia

EK 1
EK 2

EK 3

EK 4
EK 5

Odniesienie
danego efektu
kształcenia do
efektów
zdefiniowanych
dla całego
programu
(PEK)
ZIP2A_W02(+)
ZIP2A_W15(+)
ZIP2A_W16(+)
ZIP2A_W17(+)
ZIP2A_U01(+)
ZIP2A_U02(+)
ZIP2A_U05(++)
ZIP2A_U11(++)
ZIP2A_U20(+)
ZIP2A_W08(+)
ZIP2A_K06(++)

Na ocen 2 (ndst)

EK 1

Nie potrafi wymieni
scharakteryzowa
zasadniczych poj
in ynierii jako ci i
podstawowych metod
analizy wyników
pomiarów; nie
rozumie organizacji
systemów
zapewniania jako ci

Cele
przedmiotu

Tre ci
programowe

Narz dzia
dydaktyczne

Sposób oceny

C1

W1,W2

1, 2

P1

C1

W3÷W7

1

P1

C2

W7, L1÷L7

1, 2, 3

P1, F1, F2

C1, C2
C1

W2, L1÷L7
W1, W7

1, 2, 3
1

P1, F2
P1

Formy oceny – szczegóły
Na ocen 3 (dst)
Na ocen 4 (db)
Potrafi wymieni i
scharakteryzowa
Potrafi wymieni i
scharakteryzowa
niektóre z poj
in ynierii jako ci i
wi kszo z poj
niektóre z
in ynierii jako ci i
podstawowych
zna podstawowe
metody analizy
metody analizy
wyników pomiarów;
wyników pomiarów;
w ubogim stopniu
rozumie organizacj
rozumie organizacj
systemów
systemów
zapewniania jako ci
zapewniania jako ci

EK 2

Nie potrafi wymieni i
ani scharakteryzowa
zasadniczych metod
planowania,
nadzorowania i
doskonalenia jako ci

Potrafi wymieni i
scharakteryzowa
tylko niektóre z
metod planowania,
nadzorowania i
doskonalenia jako ci

EK 3

Nie rozumie jak
nale y wykorzysta
metod SPC w
nadzorowaniu i
doskonaleniu jako ci i
procesów

Potrafi zastosowa
metody SPC do
rozwi zywania
prostych problemów
technologicznych

Nie potrafi korzysta z
oprogramowania
wspomagaj cego
obliczenia
statystyczne

Potrafi wykona
prost analiz
danych
do wiadczalnych i
uj w postaci
prezentacji,
wykorzystuj c
oprogramowanie

EK 4

Potrafi wymieni i
scharakteryzowa
wi kszo z metod
planowania,
nadzorowania i
doskonalenia
jako ci
Potrafi dokona
poprawnego wyboru
metody SPC i
zastosowa do
rozwi zywania
prostych problemów
technologicznych
Potrafi
przeprowadzi i
zaprezentowa
analiz danych
do wiadczalnych
wykorzystuj c
oprogramowanie
specjalistyczne

Na ocen 5 (bdb)
Potrafi wyczerpuj co
wymieni ,
scharakteryzowa i
wykorzysta poj cia
in ynierii jako ci, zna
metody analizy
wyników pomiarów;
rozumie organizacj
systemów
zapewniania jako ci
Potrafi wymieni i
scharakteryzowa
dowoln z
nauczanych metod
planowania,
nadzorowania i
doskonalenia jako ci
oraz poda kontekst
jej zastosowania
Potrafi
zarekomendowa
sekwencj metod
SPC i zastosowa je
do rozwi zywania
problemu
technologicznego
Potrafi przeprowadzi
i zaprezentowa
analiz danych
do wiadczalnych
wykorzystuj c
oprogramowanie
specjalistyczne, w
tym wyci gn

specjalistyczne

EK 5

Nie rozumie w jaki
sposób systemy
zapewniania jako ci i
metody statystyczne
przyczyniaj si
konkurencyjno ci
przedsi biorstw

Autor programu:
Adres e-mail:
Jednostka
organizacyjna:
Osoba, osoby
prowadz ce:

Potrafi wymieni
niektóre argumenty
przemawiaj ce za
stosowaniem
systemów
zapewniania jako ci
i metod
statystycznych

Potrafi
wyczerpuj co
uzasadni cel
stosowania
systemów
zapewniania jako ci
i metod
statystycznych

konkluzje dotycz ce
jako ci procesu
Potrafi wyczerpuj co
uzasadni cel
stosowania
systemów
zapewniania jako ci i
metod statystycznych
oraz rozumie
wzajemne
powi zania obydwu
zagadnie
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