PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH

STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJI
Cel studiów:
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i
doskonaleniu systemów jakości według standardów międzynarodowych, a tym samym
przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania
jakością w organizacji. Studia są realizowane są we współpracy z TÜV Nord Polska Sp. z o.o.–
lidera w dziedzinie systemów zarządzania. Słuchacze po ukończeniu studium oraz po zdaniu
egzaminu – otrzymują certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnego
z normą ISO 9001:2015, po zdaniu egzaminu na zakończenie studium, nadany przez TÜV Nord
Polska Sp. z o.o.
Adresaci:
Studia skierowane są przede wszystkim do kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz dla osób
bezpośrednio odpowiedzialnych za projektowanie, dokumentowanie, wdrażanie i funkcjonowanie
systemu zarządzania jakością na podstawie norm ISO serii 9000.
Czas trwania:
2 semestry - 150 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się podczas sobotnio-niedzielnych
zjazdów (w godz. od 9:00 do 16:00); średnio dwa zjazdy w miesiącu.
Opłata za studia:
Opłata za studia wynosi 3400 zł (możliwa płatność w dwóch ratach po 1700 zł).
Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.
Witelona w Legnicy, pokój nr 14 w budynku D, Legnica, ul. Sejmowa 5A, lub przesłać pocztą z
dopiskiem "Studia Podyplomowe"

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się minimalnej – niezbędnej liczby kandydatów.

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
www.cku.pwsz.legnica.edu.pl
59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A, pokój 14, budynek D
e-mail:podyplomowe@pwsz.legnica.edu.pl

WYKAZ PRZEDMIOTÓW
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJI
I Semestr
Lp. Przedmiot

L. godz.

1. Wprowadzenie do zarządzania jakością

4

2. Normalizacja i normy w zarządzaniu jakością

4

3. System zarządzania jakością – kontekst organizacji

8

4. Zarządzanie ryzykiem

4

5. System zarządzania jakością – wsparcie i zapewnienie zasobów

8

6. Informacja i udokumentowanie SZJ

4

7. Nadzór nad dostawcami i działalnością operacyjną

8

8. Monitorowanie, pomiary, ocena wyników i doskonalenie

12

9. Przywództwo, planowanie i skuteczne zarządzanie zasobami

8

10. Auditowanie, certyfikacja, akredytacja

12

11. Odpowiedzialność i prawo w dziedzinie jakości

4

12. Komunikacja, prezentacja, moderacja

4
Razem

80

II Semestr
Lp. Przedmiot

L. godz.

1. Branżowe standardy jakości

4

2. System zarządzania środowiskowego

4

3. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8

4. Metody statystyczne w zarządzaniu jakością

8

5. Narzędzia i metody rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia

12

7. Zarządzanie niezgodnościami i procesy doskonalenia

12

8. Controling w zarządzaniu jakością

4

9. Ekonomiczna opłacalność projektów projakościowych

4

10. Rachunek kosztów jakości

4

11. Seminarium dyplomowe + praca końcowa

8

12. Obrona prac i egzamin końcowy

2
Razem

70

