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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Zarządzanie i kontrola jakości w przemyśle tworzyw sztucznych 

Kierunek studiów 
 

--------- 

Data rozpoczęcia studiów 
 

luty 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu 
 

2020/2021 
 

Poziom kształcenia 
 

II stopnia Grupa zajęć 
 

z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych 

Forma studiów 
 

stacjonarne Sposób realizacji 
 

na uczelni 

Rok studiów 
 

---- Język wykładowy 
 

 

polski 
 

Semestr studiów 
 

----- Liczba punktów ECTS 
 

2.0 

Profil kształcenia 
 

Ogólnoakademicki/praktyczny Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

 

Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 Ewa Głowińska 

Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 

Ewa Głowińska, Paulina Parcheta, Marcin Włoch  
 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratoriu
m 

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 
 

Przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania i kontroli jakości w przedsiębiorstwach związanych z 

z tworzywami sztucznymi. 
 

Efekty uczenia się  
przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny efektu 
 

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych do rozwiązywania 
problemów 

Student potrafi zastosować 

wiedzę z zakresu nauk 

społecznych do 

rozwiazywania problemów w 

zakresie zarządzania jakością 

 

[SU2] Ocena umiejętności 

analizy informacji 

[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 wyjaśnić 

potrzebę korzystania z 

wiedzy z zakresu nauk  

społecznych, ekonomicznych 

i prawnych w 

funkcjonowaniu w 

środowisku społecznym, a 

odnoszącym się do jakości 

tworzyw sztucznych 

 

[SW1] Ocena wiedzy 

faktograficznej 

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania 

Student ma wiedzę ogólną w 

zakresie nauk społecznych, 

ekonomicznych i prawnych 

obejmującą ich podstawy i 

zastosowania w odniesieniu 

zarządzania w przemyśle  

tworzyw sztucznych 

 

[SW3] Ocena opracowania 

tekstowego 

 

Treści przedmiotu 
 

Zarządzanie – definicja i wiadomości podstawowe; zarządzanie w przedsiębiorstwach 

związanych z przemysłem tworzyw sztucznych (TSz) (modele zarządzania); definicja jakości i 

narzędzia jakości; zarządzanie przez jakość; systemy zarządzania jakością; kontrola jakości 

wyrobów z tworzyw sztucznych; normalizacja i normy związane z przemysłem tworzyw 

sztucznych; dyrektywy unijne w zakresie tworzyw sztucznych; wpływ przemysłu tworzyw 

sztucznych na człowieka; zarządzanie odpadami z tworzyw sztucznych. 

 
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

Brak wymagań wstępnych 
 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 
 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

Zaliczenie wykładów 50% 100% 
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Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
 1. Hamrol A., Zarządzanie jakością Teoria i praktyka, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006  

2. Ładoński W. Szołtysek K. Zarządzanie jakością. cz 1. 

Systemy jakości w organizacji, AE Wrocław, Wrocław 

2005 
 

Uzupełniająca lista lektur 
  

 
 

Adresy eZasobów 
 

1. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0028&fr

om=PT (Europejska strategia na rzecz tworzyw 

sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym) 

2. https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-

and-investment/towards-circular-economy_pl  

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

1. Zarządzanie, w tym zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach związanych z 

przemysłem tworzyw sztucznych i laboratoriach kontroli jakości. 

2. Zastosowania praktyczne narzędzi kontroli jakości. 

3. Systemy zarządzania jakością w odniesieniu do przemysłu tworzyw sztucznych. 

4. Z czym związana jest normalizacja w dziedzinie tworzyw sztucznych? 

5. Tworzywa sztuczne w gospodarce o obiegu zamkniętym. 

6. Zarządzanie odpadami z tworzy sztucznych. 

7. Jaki wpływ wywiera przemysł tworzyw sztucznych na środowisko i człowieka? 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0028&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0028&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0028&from=PT
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_pl
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_pl

