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WYKŁAD I
KWALITOLOGIA

TEORIA JAKOŚCI

W.W.KUBIAK – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W.W.KUBIAK – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

W.W.KUBIAK – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W.W.KUBIAK – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Warunki zaliczenia:

Test końcowy (wiedza z wykładów – test będzie przeprowadzony na jednym 
z ostatnich seminariów)

Uwaga – w przypadku notorycznej nieobecności na wykładach:

- Średnia nie będzie naciągana na korzyść Studenta

- Ocena wyższa niż 4,0 będzie wystawiana po satysfakcjonującej 
merytorycznej rozmowie z Kierownikiem przedmiotu

W.W.KUBIAK – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

UWAGA !

Wykład:
czas trwania:

15x45/10 ~ 67 minuty

czyli:

16:00 do 17:07

W.W.KUBIAK – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ



2018-10-18

2

Źródła informacji:
• wykład
• sieć: 
http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~kca/

W.W.KUBIAK – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

LITERATURA DODATKOWA

W.W.KUBIAK – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Zagadnia

1. Kwalitologia 

2. Jakość w projektowaniu inżynierskim

3. Inżynieria jakości, podstawy nauki o jakości

4. Systemy zarządzania jakością i ich składniki

5. Normalizacja w działalności projakościowej

6. Środowisko i BHP w TQM

7. Narzędzia i metody kontroli jakości
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Koncepcje jako ści:

Platon (idealizm obiektywny): 

jakość to stopień osiągniętej 
doskonałości

Arystoteles (materializm):

jakość to zespół cech odróżniających 
przedmiot od innych przedmiotów tego 
samego rodzaju
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RAFAEL - Szkoła Ateńska 1510-11 (Fresk w Watykanie)
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ARYSTOTELESPLATON
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RAFAEL - Szkoła Ateńska 1510-11 (Fresk w Watykanie)

W.W.KUBIAK – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

IDEALIZM              MATERIALIZM             
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http://www.historiasztuki.com.pl/NOWA/21-00-00-FILOZOFIA.php
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Podejście filozoficzne:

Ontologia – (tradycyjnie – metafizyka) to ogólna nauka o bycie, czyli wszystkim co 
istnieje. Rzeczy istniejące obiektywnie (materia i rzecz są jedynymi składnikami 
rzeczywistości – reizm)

Epistemiologia – teoria poznania – ogólna nauka o poznaniu. Możliwość, zasięg i 
prawdziwość poznania ludzkiego – jakie jest to co jest? Atrybut – nieodłączna cecha 
materii

Cechy i jako ść przysługuj ą materii i rzeczom i nie maj ą bytu samodzielnego.

Aksjologia – nauka o wartościach. Tworzenie i porządkowanie świata wartości

Rzecz i materia – kategorie ontologiczne

Cechy i jakość – kategorie episemologiczne

Wartość jakości – kategoria aksjologiczna

KWALITOLOGIA
Nauka o jako ści

Uwarunkowania i rozwój historyczny:

- Zarządzanie przez produkcję

- Zarządzanie przez sprzedaż

- Zarządzanie przez marketing

- Zarządzanie przez jakość

- Zarządzanie przez wartości ???

CELE POZNAWCZE

Dążenie do gromadzenia wiedzy. Kryterium prawdy !!!

CELE KONSTRUKTYWNE

Dążenie do zmiany rzeczywistości. Kryterium optymalności i skuteczności.
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przeszłość

teraźniejszość

przyszłość

KWALITOLOGIA

TEORIA JAKOŚCI INŻYNIERIA JAKOŚCI

OGÓLNE TEORIE 
JAKOŚCI

SZCZEGÓLNE TEORIE 
JAKOŚCI

EKONOMIKA 
JAKOŚCI

ZARZADZANIE 
JAKOŚCIĄ

KWALIMETRIA

ASPEKT POZNAWCZY                                                ASPEKT PRAKTYCZNY
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Jakość – jest to zbiór cech

J = {c1, c2, …., cn}

Jakość przedmiotu – zbiór cech przynależnych temu 

przedmiotowi

Stan cechy – każda z możliwych wartości cechy

Stan jako ści – zbiór stanów cech

Js = {s1, s2, ….., sn}

Stan jako ści przedmiotu – zbiór stanów cech przysługujących temu przedmiotowi

Cecha kwantytatywna – cecha której przysługuje atrybut ilości (tj. jej 
stan może być wyrażony przy pomocy liczby).

Cecha lingwistyczna - cecha której nie przysługuje atrybut ilości (tj. jej 
stan nie może być wyrażony przy pomocy liczby).

Zasięg cechy – zbiór przedmiotów, którym ta cecha przysługuje.
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PRZYKŁAD: PODŁOGOWE PŁYTKI CERAMICZNE

Normy: PN-EN 14 411, badanie PN-EN ISO 10545 
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Cechy jakościowe podłogowych płytek ceramicznych (operacja - określanie):

- dokładność (zgodność kształtów, wymiarów z wymaganiami technicznymi)

- możliwe wady: odchylenia długości, szerokości, grubości, krzywizna boków 
i środka, odchylenie od kąta prostego, płaskość powierzchni, wypaczenie

- niezawodność (odporność na duży nacisk, odporność na blaknięcie, odporność 
na plamienie)

- trwałość (odporność na ścieranie)

- estetyka (odcień i jakość powierzchni)

- przydatność eksploatacyjna (skuteczność antypoślizgowa, mrozoodporność, 
wodoodporność)

TYPY CECH:

hipotezy / twierdzenie / postulaty

objaśniające / objaśniane

lingwistyczne (niemierzalne) / kwantytatywne (mierzalne)

niewartościowane / wartościowane

walory / mankamenty / cechy neutralne

maksymanty / minimant / nominanty

wzorce / rezultaty

proste / złożone

pierwotne / wtórne

stałe / zmienne

jednostanowe / dychotomiczne / wielostanowe

indywidualne / wspólne

deterministyczne / losowe

dyskretne / ciągłe

techniczne / ergonomiczne / geometryczne
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Wartościowanie cechy – wynika z antropocentrycznego i aksjologicznego 
podejścia wynikającego z relacji w których uczestniczą ludzie oraz przedmioty

Cecha warto ściowana – cecha której przyporządkowano cechę
wartości
Cecha niewarto ściowana – cecha której nie przyporządkowano cechy
wartości

Cechy wartościowane mogą mieć charakter pozytywny (walory , zalety, cechy 
konstruktywne), neutralny (obojętny) lub negatywny (mankamenty , wady, cechy 
destruktywne).

Walor – cecha wartościowana, której przyporządkowano stany wartości 
cechy z przedziału liczb dodatnich.

Mankament – cecha wartościowana, której przyporządkowano stany 
wartości cechy z przedziału liczb ujemnych.

Cecha neutralna – cecha wartościowana, której przyporządkowano 
stany wartości cechy równe zero.

Cecha może mieć charakter mieszany jeżeli nie można jej jednoznacznie 
zakwalifikować do jednej z powyższych grup.
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Funkcja warto ściuj ąca cechy kwantytatywne – przyporządkowuje stany 
wybranej cechy wartości stanom cechy wartościowanej

Maksymanta – kwantytatywna cecha wartościowana, której  przyporządkowano 
rosnącą funkcję wartościującą (tj. wyższym stanom maksymanty odpowiadają 
wyższe stany cechy wartości - np. ocena z kolokwium - im wyższa tym lepiej).
Minimanta – kwantytatywna cecha wartościowana, której  przyporządkowano 
malejącą funkcję wartościującą (tj. wyższym stanom minimanty odpowiadają niższe 
stany cechy wartości - np. nieobecności na wykładzie - im więcej tym gorzej).
Nominanta – kwantytatywna cecha wartościowana, której  przyporządkowano 
rosnąco-malejącą, malejąco-rosnącą lub stałą funkcję wartościującą (np. 
temperatura w pomieszczeniu - zbyt niska lub zbyt wysoka jest niekorzystna).
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Stan optymalny cechy warto ściowanej – stan dla którego funkcja wartościująca 
osiąga maksimum.

Dla maksymanty jest to prawa granica jej przedziału zmienności.

Dla minimanty jest to lewa granica jej przedziału zmienności.

Dla nominanty:

W.W.KUBIAK – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
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PODSTAWOWE OPERACJE JAKOŚCIOWE

OPERACJE DOTYCZĄCE JAKOŚCI

OKREŚLANIE

SYSTEMATYZOWANIE

WARTOŚCIOWANIE

OPTYMALIZOWANIE

PORÓWNYWANIE

W.W.KUBIAK – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Określanie – zmierza do poznania natury przedmiotów/procesów w trybie 
diagnostycznym, prognostycznym lub postulatywnym. Rezultatem są modele 
informacyjne, stanowiące podstawę dla pozostałych operacji jakościowych.

Jednym z zadań określania jest jednoznaczne wyznaczenie dla każdej cechy 
lingwistycznej i kwantytatywnej zbioru możliwych stanów. Każdy element zbioru 
stanów cech lingwistycznych ma postać werbalną a cech kwantytatywnych –
liczbową.

Dla cech kwantytatywnych:

Poziom cechy – różnica stanu cech oraz przyjętego stanu bazowego tej cechy.

Poziom jakości – zbiór poziomów cech

TRYB: diagnostyczny                 prognostyczny                postulatywny
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Określanie - przykład

– poznanie natury przedmiotów/procesów (rezultatem są modele informacyjne ) 
- wyznaczenie dla każdej cechy lingwistycznej i kwantytatywnej zbioru możliwych 
stanów. 
- dla cech kwantytatywnych określenie poziomu cech (tj. różnicy stanu cech oraz 
przyjętego stanu bazowego danej cechy)
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Określanie – przykład procesu – KSZTAŁCENIE

– poznanie natury przedmiotów/procesów (rezultatem są modele informacyjne)

Kształcenie – całość doświadczeń składających się na proces zdobywania przez
jednostkę umiejętności, wiedzy oraz rozumienia otaczającego ją świata.
Kształcenie obejmuje zarówno proces nauczania jak i uczenia się.

Cechy:

Kadra nauczająca

Studenci

Nakłady finansowe

Wielkość grup

Zaplecze dydaktyczne

Udogodnienia techniczne

Udogodnienia organizacyjne

Źródła wiedzy
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Określanie - przykład

-wyznaczenie dla każdej cechy lingwistycznej i kwantytatywnej zbioru możliwych 
stanów. 

Wielkość grup (w zależności od rodzaju zajęć) (minimanta lub nominanta)

Wykład – dowolna (pod warunkiem istnienia wystarczająco pojemnej sali)

Seminarium – optimum 14 osób (?)

Ćwiczenia audytoryjne, projektowe - optimum 14 osób (?)

Ćwiczenia laboratoryjne – optimum 2 osoby !
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Określanie - przykład

-wyznaczenie dla każdej cechy lingwistycznej i kwantytatywnej zbioru możliwych 
stanów. 

Nakłady finansowe

W.W.KUBIAK – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
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Określanie - przykład

-dla cech kwantytatywnych określenie poziomu cech (tj. różnicy stanu cech oraz 
przyjętego stanu bazowego danej cechy)

Zakładamy – poziom bazowy

10 tyś $ na studenta na rok

Gdzie jesteśmy ???
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Jak to rozwiązać? – powołajmy komisje…

Systematyzowanie – celem jest utworzenie spójnego modelu informacyjnego 
jakości badanego przedmiotu/procesu.

Systematyzowanie polega na wykonaniu takich czynności jak: klasyfikowanie, 
porządkowanie, analizowanie, przekształcanie, weryfikowanie, syntetyzowanie 
oraz ustalanie związków w zbiorach cech, stanów cech, poziomów cech 
uzyskanych w wyniku operacji określania jakości.
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Celem systematyzowania jest utworzenie spójnego modelu informacyjnego 
dotyczącego jakości badanego przedmiotu/procesu. Model powinien spełniać 
wymagania dotyczące:

-klarowności,

-jednoznaczności,

-szczegółowości, 

-kompleksowości,

-istotności i redundancji informacji.

Problemy przy systematyzowaniu (a także przy określaniu) jakości wynikają 
nieograniczoności i nieskończoności zbioru możliwych cech – wynika to z samej 
natury rzeczywistości.

Jednym z wyników systematyzowania jest okre ślenie poziomu wa żności 
cechy.
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Systematyzowanie - określenie poziomu ważności cechy.

Cechy – poziom ważności w skali 0 - 10

Kadra nauczająca

Studenci

Nakłady finansowe

Wielkość grup

Zaplecze dydaktyczne

Udogodnienia techniczne

Udogodnienia organizacyjne

Źródła wiedzy
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Systematyzowanie - określenie poziomu ważności cechy.

Cechy – poziom ważności w skali 0 - 10

Kadra nauczająca - 6

Studenci - 4

Nakłady finansowe - 8

Wielkość grup - 10

Zaplecze dydaktyczne - 6

Udogodnienia techniczne - 5

Udogodnienia organizacyjne - 2

Źródła wiedzy - 4
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Wartościowanie – operacja funkcyjnego przyporządkowania wybranej cechy 
wartości do określonej jakości przedmiotu/procesu.

Obiektem wartościowania jest określona i usystematyzowana jakość 
przedmiotu/procesu.

Wynikiem wartościowania jest wartościowana jakość przedmiotu/procesu

Celem wartościowania jest stworzenie bazy informacyjnej dla podejmowania 
decyzji jakościowych i jest warunkiem koniecznym do podejmowania decyzji 
jakościowych.
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Stan wzgl ędny Ocena Okre ślenie stanu

0,9 Najwyższa Bardzo korzystny

0,7 Wysoka Korzystny

0,5 Średnia Pośredni

0,3 Niska Niekorzystny

0,1 Najniższa Bardzo niekorzystny
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Przykład – nakłady finansowe – proste wyliczenie:

Qi = 4,4/10 = 0,44 stan niekorzystny

Optymalizowanie – ustalenie oraz zastosowanie najlepszych rozwiązań 
problemów jakościowych (dotyczy przedmiotów sztucznych i procesów).

Optymalizacja jakości przedmiotów/procesów dotyczy:
-Ustalenia zbioru cech przedmiotu/procesu
-Wyznaczenie stanu jakości przedmiotu/procesu
-Wyboru przedmiotu/procesu (ze zbioru przedmiotów podlegających 
optymalizacji)

Optymalizacja kompleksowa – obejmuje wszystkie uznane za istotne cechy 
przedmiotu/procesu.

Optymalizacja częściowa - obejmuje określony podzbiór uznanych za istotne 
cech przedmiotu/procesu.
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Porównywanie – badanie podobieństwa jakościowego

Podobieństwo wynika z porównywania:

- Cech

- Stanów cech

- Stanów jakości

przy zastosowaniu mierników podobieństwa

np. miernik bezwzględny – moduł różnicy stanów

Im mniejsza różnica tym większe podobieństwo

Miernik względny:

Im bliżej jedności tym większe podobieństwo
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Zapamiętajmy:

Kwalitologia to nauka o jakości obejmująca zarówno teoria jakości jak i 
inżynierię jakości.

Jakość przedmiotu/procesu to zbiór cech przynależnych temu 
przedmiotowi/procesowi a stan jako ści to zbiór stanów cech.

Cechy mogą być kwantytatywne lub lingwistyczne oraz warto ściowane 
(walor, cecha neutralna, mankament) lub niewarto ściowane.
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