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ZARZĄDZANIE 

JAKOŚCIĄ, 

ŚRODOWISKIEM 

I RYZYKIEM 

 

EDYCJA 2016/2017 

Organizator  

Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem 

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki  

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

!!! Uwaga !!! 

Nowa formuła studiów 

podyplomowych 

 

Wyjazdy seminaryjne do firm. 

Praktyczne warsztaty na terenie 

przedsiębiorstw. 
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Cel studiów 

 

Pogłębienie wiedzy z zakresu: 
 

 praktycznych i teoretycznych aspektów budowania relacji z klientami i współpracownikami, a w szczególności 

w odniesieniu do: tworzenia prawidłowego nastawienia i komunikacji w kontaktach interpersonalnych, 

kreowania właściwych relacji z klientami, obsługi i monitorowania poziomu zadowolenia klientów, a także 

sprawnego zarządzania zespołem w organizacji, 

 

 praktycznych i teoretycznych aspektów zarządczych dotyczących: koncepcji, zasad, międzynarodowych i 

krajowych standardów, metod i technik doskonalenia działania zarówno na szczeblu całej organizacji, jak i na 

konkretnym stanowisku pracy, zwłaszcza w odniesieniu do zarządzania projektami, zarządzania jakością, 

normalizacji i oceny zgodności, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem informacji, 

zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzania bezpieczeństwem pożarowym, zarządzania 

ryzykiem i ciągłością działania w organizacji oraz jej zintegrowanej odpowiedzialności (ekonomiczno-

finansowej, prawnej, środowiskowej, społecznej i etycznej), 

 

 praktycznych i teoretycznych aspektów doskonalenia funkcjonowania organizacji przy zastosowaniu: Six Sigma, 

Lean Management, technik rozwiązywania problemów, analizy procesów biznesowych i instrumentów 

finansowych służących realizacji przyjętej polityki środowiskowej oraz zrównoważonej strategii rozwoju 

przedsiębiorstwa. 

 

 

Adresaci studiów 

 

Studia przeznaczone są dla: 

a) osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na 

temat zarządzania jakością, środowiskiem oraz 

ryzykiem, 

b) osób zajmujących się wdrażaniem i 

doskonaleniem sformalizowanych systemów 

zarządzania, 

c) audytorów wewnętrznych systemów zarządzania, 

d) pracowników działów jakości. 

 

 

Korzyści 

 

1) praca w małych zespołach umożliwiająca aktywny udział i wymianę doświadczeń (grupa max.25 osób), 

2) skuteczny przekaz wiedzy poparty licznymi studiami przypadków, 

3) czytelnie i zrozumiale opracowane materiały dydaktyczne, 

4) zajęcia odbywające się w trybie niestacjonarnym, w układzie dwutygodniowym w soboty i niedziele, 

5) zajęcia prowadzone w dogodnych godzinach od 9:00 do 16:00.  
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Program ramowy 

 

Lp. Nazwa przedmiotu Wymiar 

1 Społeczna odpowiedzialność biznesu 4 

2 Zrównoważony rozwój organizacji 6 

3 Budowanie współpracy i kierowanie zespołem 8 

4 Metodyka TWI (Training Within Industry) 8 

5 Odpowiedzialność organizacji a dobre rządzenie 8 

6 Praktyczne aspekty zarządzania organizacją 8 

7 Zarządzanie projektami 8 

8 Systemy zarządzania jakością i środowiskiem 16 

9 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 8 

10 Zarządzanie ryzykiem w organizacji 12 

11 Zarządzanie ciągłością działania 8 

12 Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 14 

13 Audyt wewnętrzny systemu zarządzania 16 

14 Audytowanie oparte na ryzyku 8 

15 Podstawy Lean Management 8 

16 Zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym 8 

17 Prawne aspekty ochrony środowiska 6 

18 Wprowadzenie do SIX SIGMA 8 

19 Wprowadzenie do zarządzania jakością 4 

20 Techniki rozwiązywania problemów 8 

21 Analiza procesów biznesowych 8 

22 Instrumenty finansowe ochrony środowiska 12 

23 Proseminarium dyplomowe (standardy pisania pracy dyplomowej) 2 

24 Praktyczne aspekty integracji systemu zarządzania bhp, środowiskowego i efektywności 

energetycznej 

8 

25 Seminarium dyplomowe 4 

Razem 208 

 

 

Opłaty 

Całkowity koszt studiów podyplomowych wynosi 2850,00 zł brutto. 

Istnieje możliwości zapłaty w dogodnym systemie ratalnym. 

Opłata obejmuje całkowity koszt udziału w stadiach podyplomowych wraz z upominkiem startowym. 

Dodatkowe informacje 

Możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień (audytor wewnętrzny wg normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, PN-

N 18001, ISO 22000) potwierdzonych certyfikatem wydanym przez wiodącą firmę certyfikującą. Opłata za egzamin 

potwierdzający ww. uprawnienia uzależniona jest od liczby zainteresowanych.  

*** 

Każdy z uczestników ma możliwość uzyskania certyfikatu Menedżera jakości, środowiska i ryzyka  

wydanego przez Katedrę Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz zaświadczenia potwierdzającego kompetencje 

w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pożarowym.  
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Organizacja studiów 

 

Nabór kandydatów do udziału w studiach podyplomowych prowadzi Dziekanat studiów podyplomowych na 

Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Studia podyplomowe prowadzone są w systemie niestacjonarnym i podzielone na dwudniowe sesje      

(sobota, niedziela). 

Studia odbywają się na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 

Studia trwają od października 2016 do lipca 2017 r. 

Studia podyplomowe kończą się przygotowaniem i zaprezentowaniem pracy dyplomowej 

oraz egzaminem dyplomowym. 

 

Kontakt i zapisy 

 

Nabór kandydatów do udziału w studiach podyplomowych prowadzi pani mgr Agnieszka Łazikowska 

(pracownik Centrum Kształcenia Ustawicznego). Termin składania dokumentów upływa 30. 09. 2016 r. 

 
 

Kandydaci na studia podyplomowe składają dokumenty zgłoszeniowe (podanie o przyjęcie na studia 

podyplomowe, formularz osobowy, zobowiązanie do wnoszenia opłat za studia podyplomowe, kserokopię dowodu 

tożsamości, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego potwierdzoną kserokopię, dwie fotografie). 

Dokumenty można pobrać na stronie internetowej http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/ 

 

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną: 

 

Sekretariat studiów podyplomowych 

Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 

tel. 71 36 80 949 

e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl 

 

lub 

 

Kierownik Studiów Podyplomowych 

Dr Paweł Skowron 

Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem, 

Tel. 75 73 38 257 

e-mail pawel.skowron@ue.wroc.pl 

 

 

 


