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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Jako ścią 
Kod - nazwa 
przedmiotu Z801 – Nadzorowanie narz ędzi i systemów pomiarowych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W30 + P30 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W18 + P18 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:   znajomość podstaw metrologii. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie struktury i środków do nadzorowania narzędzi oraz 
układów i systemów pomiarowych. Opanowanie metod i technik nadzorowania w stopniu 
umoŜliwiającym samodzielne ich stosowanie w praktyce przemysłowej. 

Metody dydaktyczne:  udział w zajęciach dydaktycznych, opracowanie projektów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:   zaliczenie wszystkich projektów. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z projektów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcie nadzorowania i monitorowania. Cele i zakres nadzorowania. Wymagania obowiązu-
jące w Systemach Zapewnienia Jakości odnośnie nadzorowania  narzędzi i systemów po-
miarowych.  Parametry charakteryzujące proces pomiarowy. Systemy zarządzania pomiara-
mi (PN-EN ISO 10012;2004). Wskaźniki zdolności pomiarowej. Badania trwałości i stabilno-
ści wyników pomiarów. Analiza liniowości. Procedury nadzorujące. Kontrola systemu pomia-
rowego. Sposoby specyfikacji wymagań dla narzędzi i systemów pomiarowych. Potwierdze-
nie metrologiczne; analiza czynności wchodzących w jego skład. Metody wyznaczania cza-
sokresów między potwierdzeniami metrologicznymi. Identyfikacja wyposaŜenia pomiarowe-
go. Metodyka nadzorowania narzędzi i systemów pomiarowych. Zaawansowane metody 
badania właściwości metrologicznych układów i systemów pomiarowych. Wymagania doty-
czące dokumentowania i zapisywania wyników nadzorowania. 
Projekty  
Opracowanie procedury wyznaczania wskaźników zdolności pomiarowej dla procesu pomia-
rowego w wersji uproszczonej i pełnej.  Wyznaczanie charakterystyk metrologicznych dla 
wzorców i przyrządów pomiarowych. Opracowanie procedur nadzorowania dla zadanego 
problemu. Projekt wyznaczania czasokresów kontroli w nadzorowaniu. Nadzorowanie wy-
branych grup narzędzi pomiarowych. Opracowanie harmonogramów sprawdzeń i potwier-
dzeń metrologicznych. Projekt nadzorowania złoŜonych układów pomiarowych   Komputero-
we wspomaganie procesu nadzorowania. 
Literatura podstawowa   
[1] Dietrich E. Schulze A.; Zdolność systemów pomiarowych. Notika System, Warszawa 

2002. 
[2] Dietrich E. Schulze A.; Metody statystyczne w kwalifikacji środków pomiarowych, maszyn  
     procesów produkcyjnych. Notika System, Warszawa 2000. 
[3] Panicz A.; Nadzorowanie i zarządzanie środkami pomiarowo-kontrolnymi. Wyd. Pr. Nauk. 
     Format, Wrocław 1996. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Marek Kowalski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej  
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Jako ścią 
Kod - nazwa 
przedmiotu Z802 – Walidacja procedur i systemów pomiarowych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + P30 2 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + P18 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  znajomość podstaw metrologii. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie załoŜeń i podstaw procesów walidacyjnych. 
Opanowanie umiejętności właściwego planowania i przeprowadzania walidacji w odniesieniu 
do najwaŜniejszych procedur pomiarowych laboratoryjnych i przemysłowych.  

Metody dydaktyczne:  udział w zajęciach. Samodzielne zaprojektowanie procedur walidacji 
dla metod, przyrządów i złoŜonych układów i systemów pomiarowych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektów . 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z projektów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcie walidacji i weryfikacji. Zasady weryfikacji i walidacji metod wzorcujących i badaw-
czych. Charakteryzacja metod, procedur i systemów pomiarowych. Badania równorzędności 
metod  pomiarowych. Testy równorzędności. Badania stopnia wpływu  czynników zewnętrz-
nych na charakterystykę metody lub procedury. Procedura Placketta-Burmana. Badania 
międzylaboratoryjne metod i procedur. Procedury testowania metod pomiarowych dla proce-
sów walidacyjnych. Procedury opracowywania wynikow w badaniach międzylaboratoryjnych 
dotyczących walidacji. Wyznaczanie liczby laboratoriów dla oszacowania błędów systema-
tycznych i losowych metod pomiarowych. Metodyka szacowania tzw. Najlepszej moŜliwości 
pomiarowej. Aplikacja metody bootstrapowej do oceny i weryfikacji systemów pomiarowych. 
Podstawy Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP). Procedury biegłości laboratoriów i organiza-
cji badań walidacyjnych. 
Projekty  
Opracowanie ogólnego schematu procedury  walidacji dla przyrządów i systemów pomiaro-
wych. Dokumentowanie przebiegu procesu walidacji. Ocena pomiarowa równorzędności (w 
sensie poprawności) metod pomiarowych. Ocena pomiarowa równorzędności (w sensie pre-
cyzji) metod pomiarowych. Walidacja procedur pomiarowych metodą A. Walidacja procedur 
pomiarowych metodą B. Przeprowadzenie walidacji systemu pomiarowego metodą przez 
porównanie z wartością wzorcową. Wyznaczanie i walidowanie wybranych podstawowych 
procedur kalibracyjnych.  
Literatura podstawowa    
[1] Danzer K., Than E., i inni; Analityka. Przegląd systematyczny. WNT, Warszawa 1993. 
[2] Chrysler Corp.,Ford Motor, GM Corp.; MSA  analiza systemów pomiarowych,1998. 
[3] Boerger E.; Specification and Validation Methods. University of Pisa. 1995. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Marek Kowalski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej  
(M-10) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Jako ścią 
Kod - nazwa 
przedmiotu Z803 – Algorytmy i procedury zarz ądzania jako ścią 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W30 + P30 4 

Niestacjonarne –  II stopie ń I 2 W18 + P18 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z metodyką projektowania i nadzorowania doku-
mentacji systemowej. Nabycie umiejętności opracowywania algorytmów i procedur syste-
mowych i operacyjnych oraz księgi jakości.  

Metody dydaktyczne:  wykład, zajęcia projektowe, opracowanie projektów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  uczestnictwo w wykładach, aktywny udział w za-
jęciach projektowych, opracowanie i zaliczenie projektów dokumentów systemowych, kolo-
kwium. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z projektów i kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Dokumentacja systemu zarządzania jakością- wymagania normy ISO 9001 w zakresie do-
kumentowania, wytyczne ISO 9004 i ISO/TS 10013 w zakresie dokumentacji opisy proce-
sów, procedury, instrukcje, zapisy, struktura dokumentacji systemu. Metodyka opracowywa-
nia i edycji dokumentów, projektowanie struktury i szaty graficznej. Nadzorowanie dokumen-
tów, zapewnienie identyfikowalności, archiwizacja. Modyfikacja dokumentów, metody wpro-
wadzania zmian i aktualizowanie istniejących dokumentów. Dokumentacja auditów we-
wnętrznych: program i plany auditów, formularze auditowe, formułowanie niezgodności, ra-
port z auditu.   
Projekty  
Projektowanie struktury i przebiegu procesów, opracowywanie algorytmów. Projektowanie 
wybranych procedur systemu jakości dla zadanych warunków. Projektowanie Księgi jakości. 
Planowanie auditu. Dokumentowanie niezgodności. Sporządzanie raportu.  
Literatura podstawowa    
[1] Praca zbiorowa pod. red.; Tabora A., Rączki M.; Nowoczesne zarządzanie jakością.  

Wyd. CSiOSJ, PK, Kraków 2004. 
[2] Drucker P.; Praktyka zarządzania. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1998.  
Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Normy ISO serii 9000 - Systemy zarządzania jakością. 
[2] PN - EN ISO 19011 – Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania jakością 

i/lub zarządzania środowiskowego. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Marek Rączka 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji 
Produkcji (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Jako ścią 
Kod - nazwa 
przedmiotu Z804 – Normalizacja i certyfikacja 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z organizacją europejskiego obszaru badań, cer-
tyfikacji i normalizacji.  

Metody dydaktyczne:  wykład. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  uczestnictwo w wykładach zaliczenie testu. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Początki wspólnoty europejskiej, Traktaty Rzymskie. Koncepcja globalna Unii Europejskiej, 
cele i strategia polityki europejskiej, cztery swobody wspólnoty, Biała Księga. Jednolity akt 
europejski, Traktat o Unii Europejskiej. Prawodawstwo europejskie w obszarze jakości, dy-
rektywy, koncepcja „Nowego podejścia”, znak CE i jego rola w wymianie handlowej na tery-
torium Unii. Transpozycja dyrektyw do prawa krajowego. Obszary regulacji prawnych w Unii.  
Normalizacja światowa, europejska i krajowa. Deklaracja zgodności producenta, certyfikacja 
wyrobów – moduły oceny. Budowa systemu badań i certyfikacji w Europie i w Polsce, ocena i 
certyfikacja zgodności. Akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących i jednostek cer-
tyfikujących - normy serii EN 17021i EN ISO 17025. Zasady certyfikacji systemów zarządza-
nia – organizacje certyfikujące, uprawnienia i kompetencje. Wzajemne uznawanie certyfika-
tów zgodności. 
Literatura podstawowa     
[1] Praca zbiorowa pod. red.; Tabora A., Rączki M.; Nowoczesne zarządzanie jakością. Wyd. 

CSiOSJ PK, Kraków 2004. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Marek Rączka 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji 
Produkcji (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Jako ścią 
Kod - nazwa 
przedmiotu 

Z805 – Metody oceny dokładno ści pomiarów 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W30 + L30 4 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W18 +L18 4 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  znajomość podstaw metrologii. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności z 
zakresu oceny dokładności pomiarów - obliczania niepewności wyboru metody w zaleŜności 
typu pomiaru i warunków jego przeprowadzenia w odniesieniu do  róŜnych wielkości, lecz ze 
szczególnym uwzględnieniem pomiarów współrzędnościowych wielkości geometrycznych.  

Metody dydaktyczne:  wykłady z zastosowaniem technik multimedialnych, laboratoria. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie pisemne wykładu i laboratorium, zdanie 
egzaminu. 
Ocena ko ńcowa:  średnia waŜona ocen z zaliczenia wykładów (0,3), laboratorium (0,3), eg-
zaminu (0,4). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcie dokładności w odniesieniu do przyrządów i procesów pomiarowych. Matematyczny 
model błędów. Charakterystyka typów błędów. Źródła zakłóceń w procesie pomiarowym. 
Równania błędów. Przetworniki pomiarowe i ich wpływ na dokładność pomiaru.  Układy  
i przyrządy pomiarowe –  schematy funkcjonalne. Dokładność wzorców. Błędy związane  
z konstrukcją przyrządów. Błędy graniczne przyrządu. Maksymalny dopuszczalny błąd 
(MPE). Metody szacowania błędów sumarycznych i ich składowych. Parametry charakteryzu-
jące dokładność pomiaru. Pojęcie niepewności pomiaru wg koncepcji BIPM.  Źródła niepew-
ności pomiaru. Metody szacowania niepewności pomiaru. Charakteryzacja metody A szaco-
wania niepewności. Charakteryzacja metody B szacowania niepewności. Porównanie tych 
metod Niepewność standardowa, rozszerzona oraz złoŜona. Dobór wartości współczynnika 
rozszerzenia. Wpływ korelacji między wielkościami pomiarowymi na szacowanie niepewno-
ści. Współczynnik korelacji i sposób jego oceny wg danych z pomiaru. Rozkłady prawdopo-
dobieństwa stosowane w szacowaniu niepewności. Procedura szacowania. Tworzenie bu-
dŜetu niepewności. Prawa propagacji błędów w zapisie macierzowym. Prawa sumowania 
niepewności. Macierz kowariancji. Metoda PUMA zarządzania niepewnością. Niepewność w 
technice współrzędnościowej wg ISO 15530.  
Laboratoria  
Wyznaczanie błędów w pomiarach bezpośrednich. Identyfikacja zakłóceń podczas pomiarów 
wybranych elementów metodą bezpośrednią.  Szacowanie błędów w metodzie pośredniej. 
Ustalanie wpływu zakłóceń dla metody pośredniej. Szacowanie niepewności metodą A.  
Szacowanie niepewności pomiaru metodą B. Wyznaczanie niepewności złoŜonej. Wyzna-
czanie współczynnika korelacji z danych pomiarowych. Szacowanie niepewności dla przy-
padku silnej korelacji. Sporządzanie budŜetu błędów dla danego zadania pomiarowego. Sza-
cowanie niepewności dla pomiarów przyrządami cyfrowymi oraz dla pomiarów z wyraźną 
histerezą.   Szacowanie błędów dla pomiarów realizowanych techniką współrzędnościową. 
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Literatura podstawowa    
[1] WyraŜanie niepewności pomiaru – przewodnik. Główny Urząd Miar, Warszawa 1999  

– tłumaczenie Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) ISO       
1993/1995 z dodatkiem do wyd. polskiego J.M. Jaworskiego. 

[2] Jakubiec W., Malinowski J.; Metrologia wielkości geometrycznych. WNT, Warszawa 2004. 
[3] Arendarski J.; Niepewność pomiaru. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003. 
Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Międzynarodowy słownik podstawowych i ogólnych terminów metrologii – International      

vocabulary of basic and general terms in metrology (VIM) – second edition 1993 ISO ISO       
– Główny Urząd Miar, Warszawa 1996. 

[2] Tomasik J.; Sprawdzanie przyrządów do pomiaru długości i kąta. Wyd.  Politechniki 
Warszawskiej, Warszawa 2003. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Jerzy Sładek, prof. PK  

Jednostka realizuj ąca przedmiot Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej  
(M-10) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Jako ścią 
Kod - nazwa 
przedmiotu Z806 – Statystyczne sterowanie procesem  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne –  II  stopie ń I 2 W30 + P30 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W18 + P18 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie statystycznej metody sterowania jakością procesów 
produkcyjnych. Nabycie praktycznych umiejętności projektowania, wdraŜania i stosowania  
kart kontrolnych oraz interpretacji wykresów regulacyjnych. 

Metody dydaktyczne:   wykłady i projekty. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wszystkich projektów . 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z projektów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Proces produkcyjny i jego naturalna zmienność. Pomiarowa identyfikacja zmienności w pro-
cesach zautomatyzowanych. Modele statystyczne procesu produkcyjnego. Proces uregulo-
wany statystycznie i nieuregulowany statystycznie. Wskaźniki zdolności procesu. Idea kon-
troli statystycznej procesu produkcyjnego.   Sterowalność procesu. Karty kontrolne Shewhar-
ta dla cech mierzalnych i niemierzalnych. Parametry statystyczne dla kontroli wg właściwości 
liczbowych i alternatywnej. Błędy pierwszego i drugiego rodzaju. Czułość kart kontrolnych. 
Charakterystyka wykresu regulacyjnego. Nietypowe konfiguracje punktów wykresu regula-
cyjnego. Projektowanie kart kontrolnych.  Zasady wdraŜania SPC do praktyki produkcyjnej. 
Metody pomiarowe stosowane w SPC. Obieg informacji pomiarowych w procesie podlegają-
cym SPC. 
Projekty  
Projekt karty wg właściwości liczbowych. Prowadzenie wykresu regulacyjnego dla kart wielo-
torowych. Opracowanie kart dla kontroli alternatywnej. Projektowanie kart Shewharta  bez 
zadanych wartości normatywnych. Projektowanie kart Shewharta na podstawie dokumentacji 
technicznej wyrobu. Wyznaczanie wskaźników zdolności procesów oraz maszyn produkcyj-
nych. Analiza przebiegów regulacyjnych na kartach. Algorytm poszukiwania nietypowych 
konfiguracji punktów wykresu regulacyjnego. Ocena prawdopodobieństwa występowania 
mylnych sygnałów dla zadanego rodzaju przebiegu. Badania statystyczne jakości za pomocą 
planów odbiorczych. Zastosowanie planów wielostopniowych – ocena jakości wyrobów; po-
miary i kwalifikacja. Ocena czułości krzywych operacyjno-charakterystycznych). Komputero-
we wspomaganie SPC.  
Literatura podstawowa  
[1] Praca zbiorowa pod. red.; Tabora A., Rączki M.;  Nowoczesne zarządzanie jakością, tom 

2. CSiOSJ PK, Kraków 2004. 
[2] Czarski A., Satora K.; Statystyczne sterowanie procesem. Wyd. AGH, Kraków 1998. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Marek Kowalski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej  
(M-10) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Jako ścią 
Kod - nazwa 
przedmiotu Z807 – Systemy CAQ w zarz ądzaniu jako ścią 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + P45 2 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + P27 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie moŜliwości wspomagania komputerowego 
kluczowych obszarów Systemów Zarządzania Jakością zgodnych z wymaganiami ISO 9001. 
Uzyskanie umiejętności przeglądu i oceny funkcji oprogramowania CAQ na podstawie 
wykonanych projektów z uŜyciem przykładowego oprogramowania tego typu. 

Metody dydaktyczne:  wykład i prezentacje oprogramowań, udział w zajęciach projekto-
wych, samodzielne wykonanie kilku projektów z uŜyciem oprogramowania CAQ. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektów; zaliczenie wykładów – test. 
Ocena ko ńcowa:  średnia waŜona ocen z projektów (0,6) z testu (0,4). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Systemy zarządzania jakością (SZJ) – powtórka wymagań ISO 9001. BranŜowe systemy 
jakości na przykładzie motoryzacji – ISO/TS 16949. Wymóg ciągłego doskonalenia i jego 
konsekwencje dla funkcjonowania SZJ. Główne problemy i niezgodności w SZJ uzasadnia-
jące wprowadzenie wspomagania komputerowego. Systemy CAQ (Computer Aided Quality) 
w zastosowaniu do: zarządzania dokumentacją SZJ, realizacji programu auditów wewnętrz-
nych, nadzorowania działań korygujących i zapobiegawczych, zarządzania reklamacjami, 
nadzorowania wyposaŜenia do kontroli, pomiarów i badań, planowania i prowadzenia kontroli 
jakości, metod i narzędzi jakości (FMEA, SPC, MSA, i in.).    
Projekty  
WdroŜenie dokumentacji SZJ w firmie produkcyjnej lub usługowej zgodnie z opracowaną 
mapą procesów firmy, z wykorzystaniem oprogramowania CAQ. 
Plan i realizacja auditu jakości dla wybranego procesu z uŜyciem oprogramowania CAQ. 
Opracowanie analizy FMEA dla wybranego produktu/procesu z wykorzystaniem oprogramo-
wania CAQ. 
Literatura podstawowa  
[1] Praca zbiorowa pod red. Tabor A., Rączka M.; Nowoczesne zarządzanie jakością,  tom I 

- Systemy zarządzania, dokumentacja, procesy, audit; tom II - Metody i narzędzia 
jakości, normalizacja, akredytacja, certyfitykacja. Wyd. CSiOSJ PK, Kraków 2004. 

[2] Hamrol A.; Zarządzanie jakością z przykładami. PWN, Warszawa 2008. 
Literatura uzupełniaj ąca   
[1] PN-EN ISO 9001: 2009. Systemy zarządzania jakością. Wymagania. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Jan Rewilak 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji 
Produkcji (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Jako ścią 
Kod - nazwa 
przedmiotu 

Z808 – Zaawansowane systemy pomiarów współrz ędnościowych  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne –II stopie ń I 2 W30 + L30 4 

Niestacjonarne –II stopie ń I 2 W18 + L18 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  znajomość podstaw współrzędnościowej 
techniki pomiarowej.  

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  celem przedmiotu jest rozszerzenie wiedzy o współrzędno-
ściowych systemach pomiarowych oraz zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu reali-
zacji pomiarów i programowania systemów współrzędnościowych. 

Metody dydaktyczne:  wykłady z zastosowaniem technik multimedialnych, laboratoria wyko-
rzystujące systemy współrzędnościowe. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie pisemne wykładu i laboratorium, zdanie 
egzaminu. 
Ocena ko ńcowa: średnia waŜona ocen z laboratorium (0,3), zaliczenia wykładu (0,3)  
i  egzaminu (0,4). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Szybkie maszyny pomiarowe dla potrzeb systemów produkcyjnych. Wielkogabarytowe 
Maszyny Pomiarowe. Współpraca pomiędzy współrzędnościowymi maszynami pomiarowymi 
a systemami transportowymi w produkcji. Zastosowanie współrzędnościowych maszyn do 
pomiarów powierzchni swobodnych, gwintów, kół zębatych, krzywek, turbin itp. Systemy 
głowic wielotrzpieniowych. Głowice mierzące - skanujące, budowa i zastosowania. Maszyny 
pomiarowe dla potrzeb nanometrologii i nanotechnologii. Systemy optyczne i triangulacyjne. 
Fotogrametryczne pomiary współrzędnościowe. Systemy wzorców odniesienia w pomiarach 
fotogrametrycznych. Systemy współrzędnościowych pomiarów optycznych i obrazowania. 
Skanery wykorzystujące światło strukturalne. Skanery triangulacyjne.. Współrzędnościowe 
maszyny optyczne. Systemy automatycznej detekcji obrazu. Ramiona pomiarowe – 
konstrukcja i parametry techniczno-metrologiczne. Ramiona pomiarowe – konstrukcja  
i parametry techniczno-metrologiczne. Wielowspółrzędnościowe systemy nadąŜne na bazie 
interferometrii laserowej (Laser Trackery). Zasada działania, cechy systemu. Wzorcowanie 
współrzędnościowych systemów pomiarowych. Budowa i zastosowanie systemów 
śledzących (Laser Tracerów) do wzorcowania systemów ówspółrzędnościowych.  
Laboratoria  
Pomiary współrzędnościowymi ramionami pomiarowymi ( WRP) metodą stykowa 
(oprogramowanie PCDMIS) , pomiary z wykorzystaniem WRP i skanera optycznego  
z oprogramowaniem ( 3D Reshaper) Pomiary z wykorzystaniem skanerów wykorzystujących 
światło strukturalne – system 3DMADMAX, Wspórzędnościowe pomiary fotogrametryczne – 
oprogramowanie Photomodeller. Pomiary z wykorzystaniem laser Trackera Leica  oraz  
z wykorzystaniem systemu głowicy fotogrametrycznej T- Probe oraz oprogramowania 
PCDMIS. Pomiary stykowe zarysów o zmiennej krzywiźnie na współrzędnościowej maszynie 
pomiarowej z zastosowaniem opcji skanowania. Współrzędnościowe pomiary kół zębatych. 
Wzorcowanie maszyn i systemów współrzędnościowych zgodnie z VDI/VDE i ISO 10360 
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Literatura podstawowa  
[1] Ratajczyk E.; Współrzędnościowa technika pomiarowa. Wyd. Politechniki Warszawskiej, 

Warszawa 2005.  
[2] Jakubiec W., Malinowski J.; Metrologia wielkości geometrycznych. WNT, Warszawa 2004. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Jerzy Sładek, prof. PK  

Jednostka realizuj ąca przedmiot Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej  
(M-10) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Jako ścią 
Kod - nazwa 
przedmiotu 

Z809 – Seminarium dyplomowe 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 S30 4 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 S18 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  zatwierdzony temat pracy dyplomowej. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z zasadami realizacji samodzielnej pracy dyplo-
mowej magisterskiej. 

Metody dydaktyczne:  przygotowanie, i dyskusja nt. zakresu  pracy, metodyki i sposobu 
rozwiązania zagadnienia, przygotowanie prezentacji. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: dwukrotna prezentacja pracy: I - w fazie począt-
kowej, II – na etapie zakończenia. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z prezentacji i aktywności w dyskusji podczas 
seminarium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Seminaria  
Określenie celu i zakresu pracy z ukierunkowaniem na inŜynierskie rozwiązania konstrukcyj-
ne, technologiczne, organizacyjne.  Zasady korzystania z bibliografii i opracowań patento-
wych – cytowanie literatury. Przedstawienie metodyki i sposobu rozwiązania postawionego 
zadania: analiza czynnikowa, wybór zmiennych decyzyjnych, określenie zakresu zmiennych. 
Sformułowanie załoŜeń do rozwiązania zadania konstrukcyjnego, technologicznego, organi-
zacyjnego, badawczego. Analiza czynnikowa i określenie wielkości zmiennych i wielkości 
wynikowych. Określenie zakresów zmienności parametrów dla wybranych wielkości. Dobór 
charakterystyki stanowiska pomiarowego. Analiza wyników pomiarów – określenie niepew-
ności. Analiza  fizykalnych aspektów badanych procesów. Sformułowanie wniosków z prze-
prowadzonych analiz i badań własnych. 
Prezentacja I: sformułowanie celu i zakresu pracy. Analiza literatury z zakresu tematu pracy. 
Wnioski z analizy literatury. 
Prezentacja II:, przedstawienie własnej propozycji rozwiązania tematu i głównych aspektów 
pracy,  podsumowanie i wnioski końcowe. 
Literatura podstawowa  
[1] Polański Z.; Planowanie doświadczeń w technice. PWN, Warszawa 1984. 
[2] Korzyński M.; Metodyka eksperymentu: planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie 

wyników eksperymentów technologicznych. WNT, Warszawa 2006. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Górecka R., Polański Z.; Metrologia warstwy wierzchniej. WNT, Warszawa 1983. 
[2] Greń J.; Statystyka matematyczna: podręcznik programowany. PWN, Warszawa 1987. 
[3] Kasprzak W.; Analiza wymiarowa: algorytmiczne procedury obsługi eksperymentu. WNT, 

Warszawa 1988. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Kierownik Specjalności 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Jednostka dyplomująca 

 


