
Jakość 

Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz 

Dzień Jakości  

Sopot, 11.06.2015 r. 



Definicje 

• Platon 

 Jakość – poiotes - jest sądem oceniającego, 
 subiektywnie zależnym od doświadczenia. 
 

• Arystoteles 

 Jakością nazywam to, na mocy czego rzeczy są 
 w pewien sposób określone. 
 

• Cyceron 

 Jakość – qualitas - to własność (właściwość) 
 przedmiotu. 



Definicje 

• Kartezjusz 

 Dualistyczne ujęcie jakości: jakość pierwotna, 
 tkwiąca w przedmiocie i jakość wtórna, 
 emitowana przez przedmiot. 
 

• Kant 

 Zbiór cech wyodrębnionego fragmentu 
 subiektywnie postrzeganej obiektywnej 
 rzeczywistości. 



Spadkobiercy Platona  

Poiotes 
 

•  Wartościowanie subiektywne  

•  Jeśli nie ma osoby wypowiadającej osąd, 

 nie ma również piękna 

•  Jakość a piękno 

•  Czy ponosimy odpowiedzialność za piękno? 

•  Na czym polega odpowiedzialność za jakość? 

 



Potomkowie Cycerona 



Jakość w ujęciu technicznym 

• B. Oyrzanowski: 

 

 Jakość to zespół cech fizycznych, 
 chemicznych, biologicznych itp. 
 charakteryzujących dany produkt i 
 odróżniający go od innych produktów.  

 



Jakość w ujęciu technicznym 

• S. Dulski: 

 

 Jedynym racjonalnym pojęciem jakości 
 jest jakość techniczna wyrobu i
 produkcji, wyprowadzona z rzeczowych 
 cech produktów.  

 



Jakość w ujęciu technicznym 

• B. Miszewski: 

 

 Jakość to zespół cech fizycznych, 

 dzięki którym mają być zaspokojone 

 określone potrzeby ludzkie 



Jakość w ujęciu 

humanistycznym 

Jakość życia 

Jakość pracy 

Jakość kultury 

Jakość człowieka 

Jakość relacji między ludźmi 



Środowisko akademickie 

Co wpływa na jakość kształcenia? 

 

•Jakość nauczyciela      jakość studenta 

•Jakość relacji student - nauczyciel 

•Jakość wspólnoty akademickiej 



Środowisko akademickie 

 

Jakie są fundamenty jakości 
akademickiej? 



doskonały, znakomity, rewelacyjny, genialny,  

 super, świetny, niepowtarzalny, wyjątkowy, 

bajeczny, unikalny, prestiżowy, wow! 
dobry? 

beznadziejny, fatalny, 

chała, tragedia, dno, masakra, żal 

okropny, żałosny, makabryczny, porażka 

 



Środowisko akademickie 

Skąd bierze się społeczne zapotrzebowanie 
na jakość? 

 
 

•Z pragnienia utrzymania jakości zastanej? 

•Z potrzeby doskonalenia jakości? 

•Z potrzeby wyróżnienia czegoś lub kogoś? 



Środowisko akademickie 

Skąd bierze się społeczne zapotrzebowanie 
na jakość? 

 
 

•Z potrzeby ponownego zdefiniowania 
pojęcia jakości? 

•Z odwiecznego pragnienia osiągnięcia 
doskonałości? 

•Z buntu przeciw bylejakości? 

 



Widmo bylejakości 
 

•Byle jak, byle szybciej… 

•Byle trójka, byle zaliczyć… 

•Byle już sobie poszedł… 

•Byle zdobyć punkty… 



Widmo bylejakości 
 

•Byle papier, byle dyplom… 

•Byle studia ? 

•Byle praca ??? 



 

 

 

 

Życzę dobrego dnia… 




