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Audyt i certyfikacja jakości
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPZIS.MI2B.0107.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Stanisław Minta

Pozostali prowadzący Stanisław Minta

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem jest pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczących audytowania i certyfikacji jako ważnych elementów
zarządzania jakością w organizacjach oraz możliwości ich wykorzystania w działaniach marketingowych
przedsiębiorstw.



2 / 6

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą
audytowania i certyfikacji jakości w kontekście ich
znaczenia w marketingu przedsiębiorstw.

ZI_P7S_WG04
Egzamin pisemny,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja

W2 Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zarządzania
jakością w podmiotach z branży rolno-spożywczej. ZI_P7S_WG08 Egzamin pisemny,

Wykonanie ćwiczeń

W3
Student zna procedury audytowania i certyfikacji
jakości przydatne przy prowadzeniu i rozwijaniu
różnych form przedsiębiorstw.

ZI_P7S_WG06 Egzamin pisemny,
Projekt, Prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student ma przygotowanie do pracy w charakterze
audytora jakości. ZI_P7S_UO12

Egzamin pisemny,
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Prezentacja

U2
Student posiada umiejętność tworzenia pisemnych
opracowań dotyczących aspektów zarządzania
jakością i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie.

ZI_P7S_UW03 Projekt, Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń

U3
Student potrafi korzystać z norm ISO i wskazać
dokumentację niezbędną do przeprowadzenia procesu
audytowania i certyfikacji w ramach wybranego
procesu produkcji.

ZI_P7S_UK09

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Udział w
dyskusji, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student analizuje realizowane zadania pod kątem
priorytetów jakościowych uwzględniających rolę
personelu zarządzającego i wykonawczego.

ZI_P7S_KO03
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji

K2 Student potrafi pracować w zespole jako kierownik lub
wykonawca części powierzonego zadania. ZI_P7S_UO13

Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja, Udział w
dyskusji

K3
Student korzysta z podejścia projakościowego
w zakresie planowania i realizacji zadań związanych
z zarządzaniem i inżynierią w branży rolno-
spożywczej.

ZI_P7S_KK02
Projekt, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15
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Przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie projektu 45

Przygotowanie prezentacji/referatu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1)                Wprowadzenie do problematyki audytowania i certyfikacji jakości w
przedsiębiorstwach.

2)                Charakterystyka audytów jakości według kryterium przedmiotowego i
kryterium pochodzenia zespołu audytującego.

3)                Przegląd ISO 9001 i ISO 19011 pod kątem audytu.

4)                Metodyka i techniki audytowania.

5)                Procedura przeprowadzania audytów wewnętrznych.

6)                Wymagania stawiane audytorom. Kontakt interpersonalny i
komunikacja podczas audytu.

7)                Audyt drugiej strony jako narzędzie nadzoru i doskonalenia relacji
między kontrahentami.

8)                Audytowanie w kontekście najczęstszych błędów w działaniu normy
ISO.

9)                Certyfikacja jakości - wprowadzenie. Certyfikacja wyrobów, systemów
jakości i personelu.

10)            Wybrane jednostki certyfikujące.

11)            Przebieg procesu certyfikacji.

12)            Nagrody, programy, znaki i certyfikaty jakości w branży rolno-
spożywczej cz. 1.

13)            Nagrody, programy, znaki i certyfikaty jakości w branży rolno-
spożywczej cz. 2.

14)            Przykłady certyfikatów jakości w innych branżach.

15)            Otrzymanie i utrzymanie certyfikatu jakości. Podsumowanie wykładów.

Wykład
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2.

1)                Organizacja zajęć. Wprowadzenie do problematyki audytowania w
zarządzaniu jakością.

2)                Przegląd norm ISO pod kątem audytowania.

3)                Inicjowanie audytów.

4)                Przegląd dokumentów niezbędnych podczas audytu.

5)                Identyfikowanie, charakteryzowanie i analiza przyczyn niezgodności.

6)                Lista pytań kontrolnych jako narzędzie wspomagające audyt.

7)                Sposoby prowadzenia wywiadu podczas audytu.

8)                Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas
audytowania.

9)                Przeprowadzenie audytu wewnętrznego na wybranych przykładach
procesów głównych i pomocniczych.

10)            Raport z audytu – niezbędne elementy składowe.

11)            Przygotowanie raportu z audytu wewnętrznego na wybranym
przykładzie.

12)            Przykładowe procedury certyfikacji wyrobu w branży rolno-spożywczej.

13)            Przykładowe procedury certyfikacji systemu jakości w branży rolno-
spożywczej.

14)            Przykładowe procedury certyfikacji jakości w innych branżach.

15)            Podsumowanie i zaliczenie zajęć.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda projektów, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Zajęcia praktyczne w warunkach symulacyjnych,
Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach,
Prezentacja, Udział w dyskusji, Wykonanie ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
Podstawy zarządzania, zarządzanie jakością
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

ZI_P7S_KK02 Absolwent jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania i inzynierii produkcji w
rozwiązywaniu problemów zawodowych

ZI_P7S_KO03 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w zakresie planowania i realizacji
zadań związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji rolniczej

ZI_P7S_UK09 Absolwent potrafi komunikować się w środowisku przemysłowym, w szczególności w zakresie zarządzania
jakością i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie

ZI_P7S_UO12
Absolwent potrafi organizować, zarządzać oraz koordynować prace zespołów pracowniczych w obszarze
produkcji rolniczej oraz sporządzić z tego zakresu dobrze udokumentowane opracowanie i prezentację
ustną

ZI_P7S_UO13 Absolwent jest gotów do współdziałania i pracy w grupie przyjmując w niej różne role, będąc
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

ZI_P7S_UW03
Absolwent potrafi wyszukiwać, analizować i twórczo wykorzystać do marketingowego planowania i
realizacji przedsięwzięć z zakresu produkcji rolniczej, oraz sporządzić z tego zakresu dobrze
udokumentowane opracowanie

ZI_P7S_WG04
Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu marketingu, dotyczącą dóbr produkcyjnych i
konsumpcyjnych, towarów, usług i informacji, a także etapów i procedur zarządzania marketingowego oraz
rządzące w tym zakresie prawidłowości

ZI_P7S_WG06
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu nauki o zarządzaniu, niezbędne w
różnych formach działalności związanej z produkcją rolniczą, oraz zasady tworzenia i rozwoju form
indywidualnej przedsiębiorczości

ZI_P7S_WG08
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym 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


