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Zarządzanie jakością w agrobiznesie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPZIS.I10B.2791.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Beata Cieniawska

Pozostali prowadzący Beata Cieniawska

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Uświadomienie studentom problemów związanych z zapewnieniem jakości produktów, zarządzaniem
i marketingiem
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zagadnienia z zakresu zarządzania jakością produkcji
i usług ZI_P6S_WK08 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wykorzystać wiedzę i umiejętności z zakresu
zarządzania przedsiębiorstwem ZI_P6S_UW05

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania
i inżynierii produkcji w rozwiązywaniu problemów
zawodowych

ZI_P6S_KK02 Wykonanie ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 15

Przygotowanie do zajęć 15

Konsultacje 10

Przygotowanie do ćwiczeń 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Przygotowanie raportu 15

Udział w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
127

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
57

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1.      Strategia zarządzania jakością w agrobiznesie.

2.      Funkcje zarządzania i podejmowanie racjonalnych decyzji.

3.      Jakość jako problem społeczno-gospodarczy

4.      Kwalitologia stosowana – praktyczna wiedza o jakości.

5.      Możliwości zastosowań inżynierii jakości w rolnictwie i gospodarce
żywnościowej.

6.      Podstawowe pojęcia stosowane w metodyce inżynierii jakości.

7.      Metody inżynierii jakości.

8.      Wykorzystanie metod inżynierii jakości w gospodarce narodowej.

9.      Inżynieria jakości w przygotowaniu produkcji.

10.  Inżynieria jakości w procesach wytwarzania (produkcji).

11.  Inżynieria jakości w wybranych działach gospodarki opartej na rolnictwie.

12.  Inżynieria jakości w sferze użytkowania.

13.  Inżynieria jakości w przemyśle spożywczym.

14.  Inżynieria jakości w przechowalnictwie surowców żywnościowych.

15.  Inżynieria jakości w obrocie żywnością.

Wykład
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2.

1.      Modelowanie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.

2.      Budowa cybernetycznego modelu systemu zarządzania jakością.

3.      Modelowanie obiektów podlegających przemianom jakościowym.

4.      Sterowanie jakością w różnych branżach gospodarki.

5.      Przykłady zastosowania zasady relatywności w metodyce inżynierii jakości.

6.      Modelowanie projakościowych procesów z wykorzystaniem procedury
kwantyfikacyjnej.

7.      Formułowanie procedur ilościowego wyznaczania poziomu jakości.

8.      Zastosowanie metody metryzacji do transformowania stanów
bezwzględnych wielkości mierzalnej w stany względne.

9.      Przykłady zastosowania metody relatywizacji częściowej i pełnej.

10.  Zastosowanie metody taksacji do relatywizowania (transformowania) cech
niemierzalnych, stanowiących kryteria jakości.

11.  Przykłady obliczania wskaźnika jakości i wyróżnika kryterialnego
odtwarzających ilościowy poziom jakości.

12.  Budowa modelu kryterialnego wzorca jakości.

13.  Zastosowanie kryterialnych wzorców jakości w agrobiznesie.

14.  Analiza poziomu jakości jako źródła informacji o strukturze jakości obiektów
lub procesów.

15.  Kompleksowa analiza jakości wybranego procesu produkcji lub produktu.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Burza mózgów, Metoda problemowa, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 40%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Zaliczenie pisemne, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie ćwiczeń 60%

Wymagania wstępne
Podstawowe wiadomości z matematyki i zarządzania
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

ZI_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania i inżynierii produkcjiw rozwiązywaniu
problemów zawodowych

ZI_P6S_UW05
Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,
zarządzania inwestycjami rzeczowymi, formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i finansów,
transferu technologii i innowacyjności

ZI_P6S_WK08
Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu zarządzania produkcją i usługami przy wykorzystaniu
komputerowego wspomagania, obejmujące wybór i projektowanie procesu technologicznego i systemów
produkcyjnych, zarządzanie zapasami i zdolnością produkcyjną, skutki takiej działalności dla środowiska


