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STEROWANIE I ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
QUALITY CONTROL AND MANAGEMENT

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Wybrane elementy planu HACCP. Zakładowy kodeks GMP/GHP. Wybrane narzędzia organizatorsko-
statystyczne. Dokumentowanie systemów zarządzania jakością. Wybrane elementy inżynierii jakości.
WYKŁADY:
Koncepcje zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Podstawy prawne bezpieczeństwa żywności. 
Zagrożenia biologiczne, chemiczne i fizyczne w produkcji oraz obrocie żywnością. Dobre praktyki (GAP, GMP/
GHP) w produkcji i obrocie żywnością. Zasady i etapy HACCP Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO. 
Wybrane narzędzia organizatorsko-statystyczne. Znormalizowane systemy zarządzania jakością i 
bezpieczeństwem żywności. Dokumentowanie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. 
Ciągłe doskonalenie - audit wewnętrzny i przegląd zarządzania. Elementy inżynierii jakości - relatywizacja i 
kwantyfikacja jakości oraz bezpieczeństwa żywności.
CEL KSZTAŁCENIA:
Przekazanie podstawowej wiedzy nt. koncepcji ZJ oraz podstaw BŻ. Przekazanie podstawowej wiedzy nt. 
zagrożeń BŻ oraz środków kontroli, elementów GAP, GLP, GMP/GHP oraz zasad HACCP. Rozwijanie wiedzy w 
zakresie narzędzi organizatorsko-statystycznych. Przekazanie podstaw teoretycznych nt. głównych norm ZJ/BŻ. 
Nabycie umiejętności opracowywania głównych elementów dokumentacyjnych oraz wiedzy nt. podstawowych 
narzędzi inżynierii jakości. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: T1A_K02+, T1A_K03++, T1A_K05+, T1A_U01+, T1A_U05+, 

T1A_U15+, T1A_W09+, T1A_W11+,
Symbole ef. kierunkowych: K1A_K02+, K1A_K03+, K1A_K04+, K1A_K06+, K1A_U01+, 

K1A_U06+, K1A_U16+, K1A_W24+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - W1 - opisuje podstawowe elementy składowe SZJ (K1_W24) W2 - identyfikuje i charakteryzuje zagrożenia 
BŻ w poszczególnych procesach produkcji żywności (K1_W24) W3 - charakteryzuje podstawowe koncepcje 
zarządzania jakością (K1_W24) W4 - opisuje elementy GAP, GMP,GHP, GLP (K1_W24) W5 - charakteryzuje 
zasady i etapy HACCP (K1_W24) W6 - charakteryzuje podstawowe znormalizowane SZJ/BŻ (K1_W24) W7 - 
charakteryzuje wybrane metody relatywizacji kryteriów jakości (K1_W24)
Umiejętności
U1 - U1 - stosuje podstawowe narzędzia organizatorsko-statystyczne (K1_U01, K1_U06) U2 - projektuje 
strukturę i opracowuje podstawowe elementy dokumentacji systemów zarządzania jakością (K1_U01, K1_U06) 
U3 - analizuje procesy produkcji i obrotu środkami spożywczymi pod kątem obecności zagrożeń bezpieczeństwa 
żywności (K1_U01, K1_U06) U4 - identyfikuje i oszacowuje zagrożenia oraz dobiera środki kontroli zagrożeń 
bezpieczeństwa żywności (K1_U01, K1_U06) U5 - stosuje wybrane metody inżynierii jakości (K1_U01, K1_U16)
Kompetencje społeczne
K1 - K1 - ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej, karnej i etycznej odpowiedzialności za jakość 
produkowanych środków spożywczych (K1_K02, K1_K06) K2 - współdziała z innymi członkami zespołu 
roboczego (K1_K03, K1_
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Przedmiot/moduł:
Sterowanie i zarządzanie jakością
Obszar kształcenia:
Obszar nauk technicznych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 06927-10-C
Kierunek studiów: Inżynieria chemiczna 

i procesowa

Specjalność: Inżynieria przetwórstwa 
żywności

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Pierwszego stopnia/ 

inzynierskie
Rok/semestr: 3 / 6

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia: 20, 
Wykład: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia(K1, U1) : Ćwiczenia audytoryjne - 
Analiza i dyskusja w zakresie identyfikacji 
zagrożeń bż w procesach produkcji żywności 
(U3, U4, K1, K2) Ćwiczenia projektowe - 
Opracowanie i prezentacja wybranych 
elementów planu HACCP i dokumentacji 
zarządzania jakością (U1, U2, U3, U5, K2), 
Wykład(K1, W1) : Wykład - wykład 
informacyjny z prezentacją multimedialną 
(W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7)

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA: Projekt - Obrona opracowanego 
projektu wybranych elementów planu HACCP 
i dokumentacji systemów zarządzania 
jakością (W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, U1, 
U2, U3, U4, U5, K1, K2(K1, U1, 
W1) ;WYKŁAD: Projekt - Obrona 
opracowanego projektu wybranych 
elementów planu HACCP i dokumentacji 
systemów zarządzania jakością (W1, W2, 
W3, W4, W5, W6, W7, U1, U2, U3, U4, U5, 
K1, K2)(K1, U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 2,5
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
technologie żywności, mikrobiologia żywności, 
aparatura przemysłu spożywczego
Wymagania wstępne:
umiejętność obsługi edytorów graficzno-
tekstowych

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr inż. Waldemar Dzwolak,

Osoby prowadzące przedmiot:

dr inż. Waldemar Dzwolak,

Uwagi dodatkowe:
Brak
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B
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STEROWANIE I ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
QUALITY CONTROL AND MANAGEMENT

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia 20 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 2 godz.
37 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- konsultacje 2 godz.

- przygotowanie opracowania projektowego 16 godz.

- przygotowanie się do praktycznej realizacji ćwiczeń 8 godz.

- przygotowanie się do zaliczenia końcowego 6 godz.

- udział w wykładach 15 godz.

- udział w ćwiczeniach 20 godz.

67 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 104 h : 25 h/ECTS = 4,16 ECTS
średnio: 2,5 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,48 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 1,02 punktów 

ECTS,
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