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Nazwa i kod przedmiotu 
 

Total Quality Management i Business Excellence w XXI wieku 

Kierunek studiów 
 

 

Poziom studiów 
 

II stopnia Typ przedmiotu 
 

obowiązkowy 
 

Forma studiów 
 

stacjonarne Sposób realizacji 
 

na uczelni 

Rok studiów 
 

1 Język wykładowy 
 

Polski (możliwy angielski) 
 

Semestr studiów 
 

1 Liczba punktów ECTS 
 

2 

Profil kształcenia 
 

Ogólno-akademicki Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa 

Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 

dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG 

Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 

Dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratorium Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0 
 

Aktywność studenta  
 i liczba godzin pracy 
 

Aktywność studenta 
 

Udział w zajęciach 

dydaktycznych, objętych 
planem studiów 
 

Udział w 

konsultacjach 
 

Praca własna 

studenta 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin pracy 
studenta 
 

30 2.0 18.0 50 

Cel przedmiotu 
 

TQM (Total Quality Management) – kompleksowe zarządzanie przez jakość  jest 
podejściem holistycznym obejmującym najnowszy dorobek wiedzy z zakresu organizacji 
i zarządzania przedsiębiorstw oraz instytucji sektora publicznego. Celem prowadzących 
jest przedstawienie tych zagadnień w sposób umożliwiający specjalistom 
reprezentującym różne obszary nauk technicznych poznanie i zrozumienie opartych na 
kryterium jakości, stosowanych obecnie powszechnie kluczowych pojęć, podejść, 
systemów, metod i narzędzi w projektowaniu, nadzorowaniu i doskonaleniu różnych 
procesów w organizacjach.  
 

Efekty kształcenia/  
uczenia się przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny 
efektu 

 

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 

potrzebę korzystania z wiedzy 

z zakresu nauk 

humanistycznych lub 

społecznych lub 

ekonomicznych lub prawnych 

w funkcjonowaniu w 

środowisku społecznym 

Student potrafi  skutecznie 

współpracować w grupie 

realizując określone zadania 

oparte na kryterium jakości. 

[SK1] Ocena umiejętności 

pracy w grupie  

[SK2] Ocena postępów pracy 

[SK4] Ocena umiejętności 

komunikacji 

[K7_W71] ma wiedzę ogólną 

w zakresie nauk 
humanistycznych lub 

społecznych lub 

ekonomicznych lub prawnych 

obejmującą ich podstawy i 

zastosowania 

Ma podstawową wiedzę z 

zakresu zagadnień  
dotyczących TQM oraz 

modeli doskonałości  i 

procesów społecznych w z 

tym związanych. 

[SW1] Ocena wiedzy 

faktograficznej 

[K7_U71] potrafi zastosować 

wiedzę z zakresu nauk 

humanistycznych lub 

społecznych lub 

ekonomicznych lub prawnych 

do rozwiązywania problemów 

Potrafi zastosować zdobytą 

wiedzę z zakresu zagadnień 

dot. TQM oraz odpowiednich 

procesów społecznych. 

[SU1] Ocena realizacji 

zadania  

[SU3] Ocena umiejętności 

wykorzystania wiedzy 

uzyskanej w ramach różnych 

modułów 

 
 

Treści przedmiotu 
 1. Podstawy TQM. Poglądy czołowych twórców koncepcji. 

2. Rozwinięcie zasad TQM 

3. Modele doskonałości. 

4. Koncepcje, systemy, metody, narzędzia w zarządzaniu projakościowym 

5. Współczesne trendy w zarządzaniu organizacjami i procesami oparte na kryterium jakości. Lean, Six 
Sigma, Agile i inne. 

6. Wsparcie informatyczne zarządzania projakościowego.   
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

 
brak 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów kształcenia 
 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

Obecność na zajęciach 80.0% 25% 
Test wiedzy 60.0% 75% 

 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
 

1. Joel E. Ross, Total Quality Management: Text, Cases, and 
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Readings, Third Edition, Routledge, 2017 

2. Grudowski P. Projektowanie, nadzorowanie i doskonalenie 
systemu jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 w 
oparciu o podejście procesowe, ODDK, Gdańsk 2010  

3. Grudowski P. Jakość, środowisko i bhp w systemach 
zarządzania. Bydgoszcz: Wydawnictwo OPO-AJG, 2004  

4. Hamrol A. Mantura W. Zarządzanie jakością. Teoria i 
praktyka. PWN, Warszawa 2005 (również wydania 
wcześniejsze – 2002, 2004)  

5. Muhlemann A. P., Oakland J. S., Lockyer K. G.: 
„Zarządzanie. Produkcja i usługi”, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1997.. 

 

Adresy eZasobów 
 

Paltforma eNauczanie PG 

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

 
Modele doskonałości i ich kryteria. 

Metody i narzędzia ZJ. Podejście procesowe w ZJ. 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 


