Kwalifikacje absolwenta specjalności Zarządzanie Jakością i Środowiskiem
Wiedza:
 absolwent posiada interdyscyplinarną i specjalistyczną wiedzę w zakresie metod zarządzania i
podejścia systemowego w odniesieniu do jakości i środowiska,
 zna współczesne tendencje w zarządzaniu jakością i środowiskiem oparte na nowoczesnych
instrumentach finansowych, organizacyjnych i prawnych m.in. takich jak: normalizacja oraz
certyfikacja systemów zarządzania, finanse i rachunkowość środowiskowa, gospodarowanie
przestrzenią,
 dostrzega szanse i zagrożenia dla organizacji wynikające z tradycyjnego i zrównoważonego
podejścia do zasobów środowiska w oparciu o założenia ekonomii środowiska i ekonomii
ekologicznej,
 zna najlepsze praktyki z zakresu zarządzania jakością i środowiskiem.
Umiejętności:
 absolwent potrafi projektować, wdrażać i nadzorować systemy zarządzania jakością (wg ISO
9001) i systemy zarządzania środowiskowego (wg ISO 14001 i EMAS),
 rozpoznaje, modeluje i monitoruje procesy w organizacji, identyfikuje i ocenia aspekty
środowiskowe, przeprowadza audity jakości i środowiska, przeglądy zarządzania, planuje i
realizuje działania korygujące i zapobiegawcze w systemach zarządzania,
 identyfikuje główne problemy związane z jakością funkcjonowania organizacji oraz właściwie
dobiera i stosuje narzędzia oceny skuteczności i efektywności systemów zarządzania,
 wykorzystuje w praktyce marketing ekologiczny, controlling środowiskowy, metody analizy
wskaźnikowej i benchmarkingu, metody zarządzania zrównoważonym rozwojem w jednostkach
samorządu terytorialnego (m.in. colaborating planning), rachunek kosztów i korzyści
środowiskowych oraz prośrodowiskowe instrumenty finansowe, w tym naliczanie opłat i
podatków ekologicznych.
Kompetencje społeczne:
 absolwent cechuje się poczuciem odpowiedzialności, kreatywnością i twórczym podejściem do
rozwiązywania problemów,
 jest komunikatywny i zdolny do pracy zespołowej (zarządzania pracą grupy oraz pracy w grupie),
 posiada wysoką świadomość ekologiczną,
 jest przygotowany do pracy w różnego typu organizacjach (m.in. w przedsiębiorstwach,
administracji, firmach doradczych i konsultingowych) jako auditor wewnętrzny, pełnomocnik ds.
systemów zarządzania, konsultant, itp.

Kwalifikacje absolwenta specjalności Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Ryzykiem
II stopień
Wiedza:
 absolwent posiada wiedzę w zakresie 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 jakością, zarządzania
środowiskowego, zarządzania ryzkiem i ciągłością działania w organizacji oraz jej zintegrowanej
odpowiedzialności (ekonomiczno- finansowej, prawnej, środowiskowej, społecznej i etycznej);
 zna podstawy innych obszarów wiedzy, komplementarnych i wzbogacających teorię i
implementację metod zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania ryzykiem
odnoszących się w szczególności do: oceny systemów zarządzania i modeli doskonalenia
organizacji, zarządzania dokumentacją i efektywnością środowiskową,
zarządzania

bezpieczeństwem informacji, pracy i żywności, zarządzania kryzysowego w administracji
publicznej oraz technik zarządczych wykorzystywanych w pełnieniu roli menadżera
sformalizowanych systemów zarządzania.
Umiejętności:
 absolwent potrafi diagnozować, z wykorzystaniem różnych metod i technik, problemy
organizacji, identyfikować główne determinanty jej doskonalenia, formułować i realizować
projekty doskonalenia organizacji z wykorzystaniem szerokiego wachlarza narzędzi z zakresu
zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania ryzykiem,
 posiada umiejętność szacowaniu ryzyka, podejmowania decyzji w sytuacjach podwyższonego
ryzyka oraz działań zapobiegawczych,
 umie projektować, wdrażać, utrzymywać i doskonalić systemy zarządzania: bezpieczeństwem
informacji, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem żywności,
 potrafi zarządzać dokumentacją środowiskową oraz oszacować efektywność działań
prośrodowiskowych organizacji (wynikającą z obowiązujących przepisów prawa).
Kompetencje społeczne:
 absolwent cechuje się kreatywnością, samodzielnością i konsekwencją w działaniu,
 potrafi rozpoznać i ocenić podstawy etyczne metod zarządzania stosowanych w organizacji,
 czuje potrzebę ustawicznego poszerzania horyzontów w odniesieniu do różnych obszarów
działania organizacji.

