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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w usługach 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Quality management in services 

Kierunek studiów  Doradztwo kariery i doradztwo personalne 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina  

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  
Urszula Soler 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

Wykład 30 III 3 

Konwersatorium   

Ćwiczenia 15 III 

Laboratorium   

Warsztaty   

Seminarium   

Proseminarium   

Lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Umiejętność obsługi komputera, podstawowa wiedza z zakresu zarządzania 
i ekonomiki przedsiębiorstwa. Ćwiczenia wiążą się z wykładem Zarządzanie 
jakością w usługach. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Celem ćwiczeń i wykładu jest zaprezentowanie studentom formuły zarządzania jakością w 
przedsiębiorstwie usługowym na każdym etapie ewolucji prowadzącej od produkcji do usług ze 
szczególnych uwzględnienie koncepcji TQM (zarządzanie przez jakość) i Księgi Jakości. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 
W_01 Zna i rozumie dylematy współczesnego rynku pracy w kontekście 

wyzwań doradcy zawodowego i doradcy kariery.  
K_W02 

W_02 Posiada podstawową wiedzę w zakresie psychologicznych, 

socjologiczne, ekonomiczne, prawne oraz wynikające z nauk o 

zarządzaniu podstawy doradztwa kariery i doradztwa personalnego 

K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Potrafi wykorzystywać techniki informatyczne (ICT) w obszarze 

komunikacji z klientami doradztwa kariery i doradztwa personalnego. 
K_U11 

U_02 Potrafi samodzielnie identyfikować potrzeby pracowników, interes 

społeczny; uczestniczyć w dialogu publicznym i konsultacjach 

społecznych;  

K_U04 

U_03 Potrafi wykorzystywać najnowsze technologie (m. in. Software i 

aplikacje smartfonowe) w obszarze zarządzania karierą, poszukiwania 

zatrudnienia, preorientacji zawodowej. 

K_U06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Jest gotów samodzielnie poszerzać wiedzę i korzystać z różnych form 

jej zdobywania w obliczu krytycznej oceny posiadanego zasobu 

wiedzy. 

K_K08 

K_02 Jest gotów do inicjowania wielowymiarowych działań z obszaru 

doradztwa kariery i doradztwa personalnego na rzecz szerokiego grona 

dla klientów. 

K_K05 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Podstawowe definicje jakości.  
Istota i ogólny model zarządzania jakością.  
Jakość produktów materialnych i usług. 
Zasady zarządzania jakością według autorytetów zarządzania jakością. 
Systemowe podejście do jakości według norm ISO: 9000:2000 i 9004:2000. 
Audity systemów zarządzania jakością. 
Kompleksowe zarządzanie jakością – TQM. Istota metody. 
Koszty jakości. 
Wybrane techniki i narzędzia zarządzania przez jakość (histogramy, karty kontrolne, diagram 
Ishikawy, analiza Pareto). 
Zarządzanie jakością: studium przypadku (Księga Jakości). 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Metoda projektu Przygotowanie / wykonanie 
projektu 

Karta oceny projektu 

W_02 Wykład konwersatoryjny Egzamin Uzupełniony i oceniony 
Test 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Metoda projektu Przygotowanie / wykonanie Karta oceny projektu 
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projektu 

U_02 Praca zespołowa   

U_03 Metoda projektu Przygotowanie / wykonanie 
projektu 

Karta oceny projektu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda projektu Przygotowanie / wykonanie 
projektu 

Karta oceny projektu 

K_02 Metoda projektu Przygotowanie / wykonanie 
projektu 

Karta oceny projektu 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Aktywność na zajęciach, prezentacja projektu  

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

0 
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