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Jako ć stanowi podstawowe kryterium oceny produktów i procesów o zasadniczym zna-

czeniu w in ynierii wytwarzania. 

Globalizacja rynku i rosnące znaczenie jako ci warunkuje proces u wiadamiania proble-

matyki jako ci i jej nauczania na uczelniach technicznych, a tak e nabycia przez przyszłych 

in ynierów umiejętno ci zastosowania metod i narzędzi zarządzania jako cią w praktycznych 

warunkach realizacji procesów wytwarzania, ukierunkowanej na ich doskonalenie. 

Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na rozwój przedsiębiorstw jest doskonalenie 

pozwalające na redukcję kosztów, ograniczenie występowania wad oraz poprawę jako ci 

produktów i procesów. 

Jako ć w przedsiębiorstwie kształtowana powinna być na wszystkich poziomach i przez 

wszystkich pracowników. Praktyczne zastosowanie jako ci w in ynierii wytwarzania warun-

kowane jest przez zrozumienie jej istoty, przez pracowników wszystkich działów przed-

siębiorstwa, ale w szczególno ci in ynierów. 

Zarządzanie jako cią jest sprofilowanym podej ciem do ciągłego uzyskiwania oczeki-

wanych efektów za po rednictwem kompleksowego wykorzystania przez pracowników przed-

siębiorstw metod i narzędzi zarządzania jako cią, w oparciu o funkcjonujące mechanizmy 

postępowania, w tym ciągłe rozbudzanie wiadomo ci jako ciowej pracowników. 

Zrozumienie pojęciowe znaczenia jako ci w in ynierii wytwarzania powinno być kształto-

wane podczas studiowania, a tak e na poziomie technicznych szkół rednich. Powy sze stanowi 

cel opracowanego skryptu do zajęć dydaktycznych z zakresu zarządzania jako cią, in ynierii 

jako ci, metod badań jako ci, jako ci, prowadzonych na Wydziale Mechanicznym 

Technologicznym Politechniki ląskiej. Skrypt niniejszy stanowi pomoc dydaktyczną do 

realizacji wy ej wymienionych zajęć. 

Układ skryptu podyktowany jest stosowanym od lat przez autora podej ciem do realizacji 

zajęć o tematyce projako ciowej na studiach technicznych. Generalnym zało eniem 

prowadzenia tych zajęć jest odwoływanie się do praktycznych odniesień w in ynierii 

wytwarzania. W ramach zaproponowanych zajęć studenci realizują poszczególne ich tre ci na 

przykładzie wybranego na pierwszych zajęciach procesu wytwarzania okre lonej czę ci 

maszyny. Wybrany proces wytwórczy, a z nim związany produkt stanowi podstawę do 

analizowania problematyki jako ci i syntezowania wniosków wynikających z analizy 
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cząstkowych problemów, i tak rozpoczynając cykl zajęć od zagadnień u wiadamiających istotę 

jako ci w procesach wytwórczych, poprzez wykorzystanie narzędzi i metod zarządzania, do 

zagadnień związanych z projektowaniem zało eń doskonalących, studenci nabywają wiedzę  

z tego zakresu i są stymulowani do jej wykorzystania dla wybranych przez siebie warunków 

techniczno-technologicznych wytwarzania czę ci maszyn. W trakcie zajęć studenci 

wykorzystują wiedzę in ynierską nabytą podczas studiowania, z zakresu technik wytwarzania, 

metaloznawstwa, projektowania konstrukcyjnego i technologicznego, metrologii i statystyki. 
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