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Współpraca i kontakty z wieloma organizacjami:
 Tauron Ekoenergia Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
 MAHLE Polska Sp. z o.o. w Krotoszynie


Browar Neumarkter Lammsbräu w Norymbergii

 Škoda w Mlada Boleslav
 Termy Cieplickie w Jeleniej Górze
 DNV GL w Katowicach (firma certyfikująca)
 NETSCI GmbH w Zittau
 Wojewódzki Fundusz
Gospodarki Wodnej

Ochrony

Środowiska

 Uniwersytet Techniczny w Dreźnie
 Instytut Leibniz w Dreźnie
 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

i

ZARZĄDZANIE
JAKOŚCIĄ I
ŚRODOWISKIEM W
PRZEDSIĘBIORSTWIE

Chcesz wiedzieć więcej – skontaktuj się z nami!

Znajdziesz nas na:

ORAZ

MENEDŻER
Dodatkowe certyfikaty:

Sekretariat Specjalności:
Pokój 25 w budynku H (ul. Kochanowskiego 8)
tel.: 75 75 38 257
e-mail: kzjis@ue.wroc.pl

ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ I
ŚRODOWISKIEM

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE / MENEDŻER ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM
I stopień – studia licencjackie

Dlaczego warto studiować na specjalności:

1. Jakość i środowisko to nie jest chwilowa
moda, która przeminie.
2. Ta wiedza i umiejętności przydają się w
każdej organizacji – małej firmie i
korporacji. A także w urzędach i
instytucjach. Przydają się też w życiu
rodzinnym ;)
3. Uniwersalność tej specjalności zapewnia
szerokie możliwości zatrudnienia.
4. Zapewniamy nowoczesne formy
prowadzenia zajęć.
5. Gwarantujemy miłą atmosferę i dobre
relacje.
6. Dajemy możliwość udziału w badaniach
i projektach komercyjnych
Atrakcyjna praca po studiach na stanowiskach:

Zarządzanie Jakością i Środowiskiem w
Przedsiębiorstwie
Rok II, semestr 3 / semestr 4
 Systemy zarządzania jakością
 Prośrodowiskowe zarządzanie przedsiębiorstwem
 Kształtowanie relacji z otoczeniem





Metody doskonalenia systemów zarządzania
Logistyka w zarządzaniu jakością i środowiskiem
Czystsza produkcja
Zarządzanie jakością i środowiskiem – wizyty
studyjne
Rok III, semestr 5 / semestr 6

 Finanse i rachunkowość środowiska
 Audity jakości i środowiska
 Strategie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa
 Prawne aspekty ochrony środowiska w

przedsiębiorstwie
 Podstawy Six Sigma
 Zarządzanie jakością i środowiskiem – wizyty

studyjne

Na specjalności nauczysz się jak:

 wdrażać
i
doskonalić
systemy
zarządzania wg międzynarodowych
standardów ISO 9001, ISO 14001, ISO
27001, ISO 22000, PN 18001;
 stosować
narzędzia
jakościowe:
diagram Ishikawy, analiza Pareto, QFD,
FMEA i wiele innych;
 stosować
metody
zarządzania
środowiskowego: bilanse ekologiczne,
eco-labelling, LCA, oceny oddziaływania na środowisko, podejście ecoefficiency, system EMAS, analiza
wskaźnikowa i inne;
 doskonalić procesy w przedsiębiorstwie, wykorzystując instrumentarium Lean Management (np.
eliminowanie marnotrawstwa, 5S,
5xwhy, … ) oraz Six Sigma (np. karty
kontrolne, wskaźniki Cp, Cpk, … ).

II stopień – studia magisterskie









Specjalista ds. jakości
Kierownik ds. zapewnienia jakości
Koordynator zintegrowanego systemu
zarządzania
Team Leader
Specjalista ds. zarządzania procesami
Specjalista ds. ochrony środowiska
i wielu innych …

Menedżer Zarządzania Jakością i Środowiskiem
Roksprawdzić
I, semestr 1 /nazwę
semestr 2
 Standardy i techniki zarządzania jakością
 Metody i techniki zarządzania środowiskowego

Rok II, semestr 3 / semestr 4
 Zarządzanie ryzykiem operacyjnym
 Zarządzanie zmianą i kompetencjami
 Wykład specjalnościowy do wyboru
 Analiza biznesowa
 Efektywność i audyty środowiskowe

Zapewniamy możliwość uzyskania
dodatkowych certyfikatów:
 auditora wewnętrznego

 pełnomocnika ds. zarządzania
jakością
 pełnomocnika ds. zarządzania
środowiskowego

