Drodzy Studenci
W ostatnich latach, nie tylko w Polsce,
powiększa się szybko liczba przedsiębiorców,
menedżerów i samorządowców, którzy dostrzegają
światowe
tendencje
i
interesują
się
wprowadzaniem oraz integrowaniem systemów
zarządzania różnymi aspektami funkcjonowania
organizacji. Prośrodowiskowy wizerunek firmy czy
gminy zapewniającej wysoką jakość i bezpieczeństwo swoich produktów i usług staje się coraz
ważniejszym warunkiem rozwoju i sukcesu.

Jak w praktyce to osiągnąć – to główna idea
naszych Specjalności. Stworzyliśmy dla Was
atrakcyjne specjalności na I i II stopniu studiów,
których ukończenie powinno gwarantować
ciekawą i satysfakcjonującą pracę.

Pracownicy Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Tadeusz Borys (kierownik Katedry), dr Zygmunt
Bobowski, dr Anetta Zielińska, dr Piotr Rogala, dr
Agnieszka Panasiewicz, dr Sabina Zaremba-Warnke,
dr Marta Kusterka-Jefmańska, dr Bartosz Bartniczak,
dr Michał Ptak, dr Tomasz Brzozowski, dr Paweł
Skowron oraz mgr Ewa Starczewska (sekretariat)
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Specjalności Zarządzanie Jakością i
Środowiskiem
oraz
Zarządzanie
Jakością, Środowiskiem i Ryzykiem są
prowadzona przez Katedrę Zarządzania
Jakością
i
Środowiskiem
przy
współpracy innych Katedr, m.in. Katedry
Gospodarki Przestrzennej.
Zajęcia prowadzone są przez
pracowników z bogatym dorobkiem
naukowym i mających doświadczenie
praktyczne (konsultanci, pełnomocnicy,
specjaliści).
Specjalności wyposażone są w
nowoczesny sprzęt multimedialny oraz
własne biblioteki tematyczne.
Podczas realizacji programu Specjalności
stale współpracujemy z:
 jednostką certyfikującą Det Norske
Veritas Poland,
 przedsiębiorstwami, takimi jak
Volkswagen Motor Polska, Faurecia
Wałbrzych i innymi,
 Urzędem Miasta w Dzierżoniowie,
 Lokalnymi Grupami Działania,
oraz innymi organizacjami, których
przedstawiciele uczestniczą w
konferencjach, wykładach i warsztatach
organizowanych przez Katedrę
Zarządzania Jakością i Środowiskiem z
aktywnym udziałem studentów i
absolwentów Specjalności.

Twoja
szansa
na
sukces!
Zapraszamy na Specjalności

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I
ŚRODOWISKIEM
ORAZ

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ,
ŚRODOWISKIEM I RYZYKIEM

prof.

tworzą kompetentny zespół, który ciągle podnosi swoje
kwalifikacje i doskonali warsztat dydaktyczny oraz
pozostaje otwarty na potrzeby i wymagania Studentów.

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem
ul. Kochanowskiego 8, 58-500 Jelenia Góra
tel.: 075 75 38 257, fax: 075 75 38 357
http://zj.ae.jgora.pl/
e-mail: kzjis@ue.wroc.pl

http://zj.ae.jgora.pl//
wejdź i zobacz

PROGRAMY SPECJALNOŚCI

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM

Bogata oferta zajęć dodatkowych
Poza atrakcyjnymi przedmiotami Specjalność oferuje
szereg dodatkowych form kształcenia. Są to:
 seminaria wyjazdowe,
 wycieczki edukacyjne,
 udział w badaniach naukowych i konferencjach,
 wizyty w firmach i instytucjach,
 spotkania z ekspertami,
 szkolenia,
 działalność w Studenckim Kole Naukowym OIKOS.
Sylwetka absolwenta
Absolwenci Specjalności posiadają ogólne przygotowanie z
zarządzania, które uzupełnione jest kompleksową,
specjalistyczną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami z
zakresu systemowego zarządzania jakością, środowiskiem
i ryzykiem, które stwarzają możliwości diagnozowania i
rozwiązywania problemów w organizacjach oraz
doskonalenia i rozwoju organizacji.
Szczegółową sylwetkę absolwenta Specjalności w zakresie
wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
przedstawiamy Państwu na stronie internetowej Katedry:

http://zj.ae.jgora.pl//
Atrakcyjna praca po studiach
Programy Specjalności zostały tak przygotowane, aby
zapewnić możliwość podjęcia atrakcyjnej pracy.
Osoby specjalizujące się w zarządzaniu jakością,
środowiskiem i ryzykiem oraz w doskonaleniu organizacji
są pracownikami coraz częściej poszukiwanymi przez
przedsiębiorstwa, administrację publiczną oraz inne
organizacje.

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM I RYZYKIEM

I stopień – studia licencjackie

Atrakcyjne formy kształcenia
Przedmioty Specjalności prowadzone są w sposób
szczególnie ceniony przez studentów, czyli:
 w oparciu o studia przypadków,
 w formie warsztatów grupowych,
 i z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

/

Zarządzanie Jakością i Środowiskiem
Rok II, semestr 3 / semestr 4
 Systemy zarządzania jakością i środowiskiem
 Przyrodnicze, prawne i etyczne podstawy ochrony

środowiska
 Ekonomia środowiska
 Prośrodowiskowe zarządzanie organizacją
 Metody doskonalenia systemów zarządzania
 Oceny oddziaływania na środowisko

Rok III, semestr 5 / semestr 6
 Finanse i rachunkowość środowiska
 Audity jakości i środowiska
 Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
 Bezpieczeństwo energetyczne
 Marketing ekologiczny i modele konsumpcji
 Metody statystyczne w doskonaleniu procesów

II stopień – studia magisterskie

Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Ryzykiem
Rok I, semestr 1 / semestr 2







Zintegrowana odpowiedzialność organizacji
Modele doskonalenia organizacji
Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania w
organizacji
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Zarządzanie dokumentacją środowiskową
Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej
Rok II, semestr 3 / semestr 4

 Zarządzanie ryzykiem środowiskowym i

bezpieczeństwem pracy

 Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności
 Efektywność działalności środowiskowej
 Menadżer zarządzania jakością, środowiskiem i

ryzykiem

Proponujemy Państwu:
 specjalności uniwersalne, które przygotowują do
pracy w organizacjach każdego rodzaju, zarówno
w przedsiębiorstwach jak i w administracji
publicznej;
 specjalności nowoczesne i przyszłościowe, które
koncentrują się na idei zintegrowanego
zarządzania,
łączącego
aspekty
jakości,
bezpieczeństwa,
ochrony
środowiska
i
odpowiedzialności organizacji;
 specjalności dające wiedzę i umiejętności
przydatne do podjęcia pracy w krajach UE oraz
praktyczne umiejętności:
 związane z wdrażaniem systemów zarządzania
zgodnych z międzynarodowymi normami ISO
9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 22000, PN
18001, oraz standardami Unii Europejskiej
(EMAS);
 związane z kompleksowym zarządzaniem
jakością (TQM) z wykorzystaniem tradycyjnych
i nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania;
 związane
z
przeprowadzaniem
analiz
wskaźnikowych, ocen oddziaływania na
środowisko, analiz efektywności działań;
 związane z zarządzaniem środowiskiem na
poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Proponujemy Państwu możliwość uzyskania:

certyfikatów auditora wewnętrznego
systemów zarządzania jakością, zarządzania
środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy, zarządzania bezpieczeństwem
informacji oraz zarządzania efektywnością
energetyczną.
Egzamin na auditora przeprowadza prestiżowa,
międzynarodowa jednostka certyfikująca

Det Norske Veritas.

