
Informacje o Studiach Podyplomowych 

„Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie” 

 
 
Dlaczego nasze Studia? 
 
- Znamy się na tym, co robimy 

kształcimy od 1999 roku, odbyło się 25 edycji studiów 
 
- Uważamy, że najważniejsze w kształceniu jest indywidualne podejście do Studenta 

staramy się reagować na Jego potrzeby 
 
-  Jesteśmy otwarci 

lubimy pytania, dyskusje, a nawet spory 
 
-  Chcemy nauczyć, a nie tylko uczyć 

dzielenie się wiedzą daje nam satysfakcję 
 
- Tworzenie jakości wymaga odpowiedniej atmosfery 

dbamy o atmosferę na studiach 
 
O naszej koncepcji kształcenia można przeczytać w artykule: 
 
Ligarski M.J., Kompleksowe przygotowanie specjalistów do zarządzania jakością – 
doświadczenia z kształcenia podyplomowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 
Organizacja i Zarządzanie, z. 79, Gliwice 2015, s. 141-150. 
 
To nie są tylko słowa – proponujemy sprawdzić powyższe informacje kontaktując się z 
co najmniej jednym z naszych ponad 700 absolwentów. 
 

 



O studiach 
 
Rys historyczny 
 
Studia Podyplomowe „Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie” zostały zorganizowane i 
uruchomione po raz pierwszy w 1999 roku na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki 
Śląskiej w Katowicach. W 2000 roku nawiązano stałą współpracę z TÜV Rheinland. Program 
Studiów Podyplomowych „Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie” uzyskał aprobatę TÜV 
Akademii Rheinland GmbH jako spełniający wymagania międzynarodowego programu Quality 
Manager TÜV CERT oraz zostały uznane kwalifikacje wykładowców Politechniki Śląskiej jako 
prowadzących ten program. Umożliwia to studentom, po ukończeniu Studiów podyplomowych, 
przystąpienie do międzynarodowych egzaminów na Menedżera jakości TÜV CERT, 
Pełnomocnika jakości TÜV CERT oraz Auditora wewnętrznego jakości systemu zarządzania 
jakością wg ISO 9001. Nawiązano również współpracę z dużymi międzynarodowymi 
jednostkami certyfikującymi: z Bureau Veritas Quality International (BVQI) oraz z Lloyd’s 
Register Quality Assurance (LRQA), głównie w celu prowadzenia egzaminów na 
Wewnętrznego auditora jakości, które to szkolenia są rejestrowane w międzynarodowym 
rejestrze IRCA. Dotychczas zorganizowano dwadzieścia pięć edycji (stan na czerwiec 2021) 
studiów podyplomowych, w których uczestniczyło ponad 700 osób. Pięć pierwszych edycji 
odbywało się w Katowicach, natomiast od roku akademickiego 2004/2005 dopuściliśmy 
odbywanie się równolegle dwóch edycji, jednej w Katowicach, drugiej w Zabrzu. Od tego czasu 
corocznie była uruchamiana co najmniej jedna edycja studiów. W latach 2007-2008 odbyły się 
dwie edycje Studiów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego realizowane pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Program SPO RZL Działanie 2.3 schemat a). Od października 2017, w 
związku z opuszczeniem przez Wydział budynku w Katowicach, studia są prowadzone tylko w 
Zabrzu. W latach 2020-2021 nastąpiła przerwa w organizacji studiów, gdyż naszym zdaniem 
nie da się dobrze prowadzić studiów korzystając tylko ze zdalnych form edukacji. 
 

Cel i zadania studiów 

 
Studia mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania jakością w 
przedsiębiorstwie produkcyjnym, usługowym oraz jednostce służby zdrowia lub administracji 
publicznej. Mają przygotować uczestników do budowy, wdrażania, oceny, utrzymywania i 
doskonalenia systemów zarządzania jakością według międzynarodowych standardów. 
Kształcenie jest realizowane według nowoczesnego modelu zintegrowanego zarządzania 
przedsiębiorstwem w oparciu o jakość, środowisko, technologię i bezpieczeństwo. Studia 
przeznaczone są dla kadry kierowniczej oraz wszystkich osób, które chcą świadomie wpływać 
na procesy zarządzania przedsiębiorstwem. 
 
Organizacja studiów 
 
Standardowo studia są prowadzone z tzw. wolnego naboru – na studia zgłaszają się kandydaci 
z różnych organizacji. Podczas naboru nie mamy ograniczenia wolnych miejsc. Istnieje 
również możliwość prowadzenia specjalnych edycji studiów na zlecenie zainteresowanych 
organizacji. Standardowo studia prowadzone są w języku polskim, chociaż istnieje również 
możliwość przeprowadzenia ich w języku angielskim.  
 
Organizacja zajęć 
 
Studia prowadzone są dwusemestralnie o łącznej liczbie 210 godzin dydaktycznych. Czas 
trwania zajęć: od 1 października do 30 września roku następnego. Spotkania prowadzone są 
2 razy w miesiącu, w systemie weekendowym: w piątki (od 1600) i soboty (od 900) w salach 
Wydziału Organizacji i Zarządzania w Zabrzu. 



 
Forma zajęć 
 
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów przeplatanych zajęciami warsztatowo- 
seminaryjnymi. Kładziemy nacisk na praktyczność przekazywanej wiedzy oraz jej powiązanie 
z rzeczywistymi sytuacjami występującymi w różnych organizacjach, stąd odpowiedni dobór 
przykładów i duży udział zajęć warsztatowo- seminaryjnych w ogólnym czasie zajęć.  
 
Materiały dydaktyczne 
 
Do każdych zajęć kierunkowych słuchacze Studiów otrzymują licencjonowane materiały 
opracowane przez TÜV Akademie Rheinland GmbH. Niezależnie od tego, większość 
wykładowców udostępnia własne materiały przygotowane do prowadzonych zajęć.  
 
Praca dyplomowa 
 
W czasie trwania studiów Słuchacze dokonują wyboru promotorów, a następnie, wspólnie z 
nimi, ustalają tematy prac końcowych, które najczęściej związane są z praca zawodową 
słuchaczy. Po przygotowaniu pracy końcowej następuje jej obrona przed komisją 
egzaminacyjną. 
 
Badania ankietowe 
 
Po zakończeniu każdego semestru studiów prowadzone są badania ankietowe wśród 
słuchaczy. Informacje uzyskane z badań wykorzystywane są do doskonalenia studiów. 
 
Program studiów 
 

 PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  

                                  

  Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie 

Lp. Nazwa przedmiotu 

LICZBA GODZIN Podział godzin na semestry 
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1 Podstawy zarządzania jakością 15 10      5 10     5  2           

2 Zarządzanie strategiczne 6 3 3      3 3      1           

3 Metody i narzędzia zarządzania jakością 9 3 6   3 6   1      

4 

Zarządzanie jakością w oparciu o normy 

ISO serii 9000 15 10   5 10   5 2      

5 

Dokumentacja systemu zarządzania 

jakością 15 5  1 9 5  1 9 3      

6 Regulacje prawne w zakresie jakości 6 3 3   3 3   1      

7 

Techniki kreatywności, motywacji i 

prezentacji 9 5 4   5 4   1      

8 Audytowanie systemów jakości 15 5  1 9 5  1 9 3      

9 Ekonomika jakości 6 3 3        3 3   1 

10 

Metody projektowania jakości: QFD, 

FMEA 9 5 4        5 4   1 

11 Sterowanie jakością 15 5 10        5 10   2 



 
 

Kwalifikacje 

 

Międzynarodowe certyfikaty 

 
Absolwenci poza Dyplomem Ukończenia Studiów Podyplomowych organizowanych przez 
Politechnikę Śląską mogą uzyskać dodatkowe certyfikaty: 
- Certyfikat Menadżera Jakości TÜV CERT wydawany przez TÜV-Akademie Rheinland 

GmbH Köln, 
- Certyfikat Pełnomocnika Jakości TÜV CERT wydawany przez TÜV-Akademie Rheinland 

GmbH Köln, 
- Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wydawany przez TÜV 

Akademia Polska sp. z o.o. 
Warunkiem uzyskania powyższych certyfikatów jest zdanie egzaminu oraz uiszczenie 
stosownej opłaty. 
 
 
Ludzie studiów 
 
Kierownik studiów 
 
Dr hab. inż. Mariusz J. Ligarski. Pracuje na stanowisku profesora PŚ na Wydziale Organizacji 
i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Jest twórcą Studiów Podyplomowych „Zarządzanie 
jakością w przedsiębiorstwie” i pełni funkcję kierownika tych studiów od chwili ich powstania. 
Jest uznanym ekspertem w zakresie systemów zarządzania jakością. Znany jest jako autor 
lub współautor 4 monografii i ponad 120 publikacji naukowych oraz promotor ponad 300 
zakończonych prac dyplomowych. Jest również promotorem dwóch zakończonych 
przewodów doktorskich, w tym jednego podwójnego doktoratu międzynarodowego. Swoje 
gruntowne wykształcenie i przygotowanie w zakresie zarządzania jakością – ukończenie 
kilkunastu specjalistycznych szkoleń (m.in. Auditor wiodący systemów jakości IRCA, 
Menadżer i auditor jakości PCBC, Pełnomocnik i auditor jakości TÜV) oraz bogate 
doświadczenie praktyczne wykorzystuje w działalności doradczej i szkoleniowej w 
różnorodnych organizacjach. Przez wiele lat był czynnym auditorem zewnętrznym 
międzynarodowej jednostki certyfikującej Bureau Veritas Certification. 
Wybrane certyfikaty w zakresie systemów jakości: 
Auditor jakości European Organization for Quality nr 353, 
Auditor jakości Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji nr 1042, 
Auditor jakości TÜV nr 3782, 
Menadżer jakości European Organization for Quality nr 332, 
Menadżer jakości Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji nr 628, 
Pełnomocnik ds. jakości TÜV nr 2947. 
 

12 
Certyfikacja i akredytacja 

6 3 3        3 3   1 

13 Zarządzanie projektem 9 6   3      6   3 1 

14 
Zarządzanie technologią 

6 3   3      3   3 1 

15 TQM 9 4  1 4      4  1 4 2 

16 Zarządzanie bezpieczeństwem 6 3 3        3 3   1 

17 Zarządzanie środowiskiem 9 4  2 3      4  2 3 1 

18 Praca końcowa 45    45         45 5 

19 Ilość godzin w semestrze    90 120 

20 Razem ilość godzin 210 80 39 5 86 44 16 2 28 14 36 23 3 58 16 



Wykładowcy 
 
Podstawową grupę wykładowców Studiów stanowią profesorowie i pracownicy naukowi 
Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, którzy zajmują się zarządzaniem, 
projektują, wdrażają, oceniają i doskonalą systemy zarządzania jakością i zintegrowane 
systemy zarządzania w przedsiębiorstwach. Grupę tę wspierają pracownicy innych wyższych 
uczelni oraz wybitni praktycy. Zdecydowana większość naszych wykładowców to praktycy, 
którzy, poza pracą na wyższej uczelni, prowadzą działalność doradczą, współpracują z 
wiodącymi jednostkami certyfikacyjnymi lub w inny sposób, praktycznie, zajmują się 
zarządzaniem. Ze studiami współpracowało lub współpracuje stałe grono wykładowców, w 
kolejności alfabetycznej: 

1. prof. dr hab. inż. Jan Brzóska – Politechnika Śląska, 
2. prof. dr hab. inż. Henryk Brandenburg – UE Katowice (wcześniej Pol. Śl.), 
3. dr inż. Anna Gembalska - Kwiecień – Politechnika Śląska, 
4. prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik – Politechnika Śląska, 
5. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Krzemień – Politechnika Radomska (wcześniej Pol. Śl.), 
6. dr hab. inż. Mariusz Ligarski, prof. PŚ – Politechnika Śląska, 
7. dr hab. inż. Jacek Mazurkiewicz, prof. PŚ – Politechnika Śląska, 
8. dr hab. inż. Aneta Michalak, prof. PŚ – Politechnika Śląska, 
9. dr inż. Katarzyna Midor – Politechnika Śląska, 
10. dr inż. Michał Molenda – Politechnika Śląska, 
11. dr inż. Teresa Musioł – Politechnika Śląska, 
12. †dr hab. inż. Zygmunt Niczyporuk, prof. PŚ – Politechnika Śląska, 
13. dr hab. Grażyna Osika – Politechnika Śląska, 
14. dr inż. Krzysztof Pałucha – Politechnika Śląska, 
15. inż. Piotr Pyka – BCWB sp. z o.o. (wcześniej COBR PIB), Katowice 
16. dr inż. Marek Rączka – Politechnika Krakowska, 
17. dr inż. Adam Ryszko – Politechnika Śląska, 
18. prof. dr hab. Paweł Szewczyk – Politechnika Śląska, 
19. dr inż. Jerzy Ścierski – Politechnika Śląska, 
20. dr inż. Seweryn Tchórzewski, Politechnika Śląska, 
21. prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk – Politechnika Warszawska (wcześniej Pol. Śl.), 
22. prof. dr hab. Tadeusz Wawak – Uniwersytet Jagielloński 
23. prof. dr hab. inż. Radosław Wolniak – Politechnika Śląska, 
24. dr inż. Zbigniew Żurakowski – Politechnika Śląska. 

 
 
Rada Programowa 
 
Zagadnieniami naukowymi i merytorycznymi studiów kieruje Rada Programowa w składzie: 
- prof. dr hab. inż. Jan Brzóska – Przewodniczący 
- dr hab. inż. Mariusz Ligarski, prof. PŚ 
- dr inż. Jerzy Ścierski 
 
Obsługa administracyjna 
 
Obsługę administracyjną dla studiów zapewniały Panie zatrudnione na stałe na Wydziale 
Organizacji i Zarządzania. Do września 2017 wieloletnią obsługę administracyjną w 
Katowicach prowadziła Pani mgr Mariola Piechaczek. W Zabrzu wiele lat wspierała studia 
†Pani Beata Kossakowska (ta młoda osoba zmarła w grudniu 2016). Po centralizacji obsługi 
studiów podyplomowych na Wydziale obsługę prowadziła Pani Ewa Honisz i Pan mgr Andrzej 
Smogulski. Aktualnie obsługę administracyjną studiów prowadzi Pan mgr Andrzej Smogulski. 
 
  



Słuchacze studiów 
 
Informacje o Słuchaczach 
 
Dotychczas w Studiach uczestniczyło ponad 700 osób, głównie z województw: śląskiego, 
małopolskiego, opolskiego i łódzkiego, choć również można wskazać na osoby z innych 
województw, nawet tak odległych jak kujawsko-pomorskie czy pomorskie. W Studiach brali 
udział słuchacze z różnorodnych organizacji, począwszy od dużych organizacji produkcyjnych, 
poprzez średnie i małe przedsiębiorstwa, zarówno produkcyjne, jak i usługowe, aż po jednostki 
badawczo-rozwojowe, organizacje administracji publicznej i ochrony zdrowia. Dużą grupę 
uczestników stanowili pełnomocnicy ds. jakości oraz auditorzy wewnętrzni z różnych 
organizacji, konsultanci z firm doradczych, poza tym reprezentowani są przedstawiciele 
różnych profesji m.in. sekretarze miast, lekarze łącznie z dyrektorami placówek służby 
zdrowia, pracownicy wyższych uczelni. 
 
Wybrane opinie o studiach 
 
Badania ankietowe dostarczają informacji o postrzeganiu studiów przez ich uczestników. 
Szczególnie cenne dla organizatorów są pomysły doskonalące i uwagi krytyczne. Dużą 
satysfakcję sprawiają nam zawsze głosy zadowolonych słuchaczy. Poniżej zestawiono 
wybrane opinie uzyskane z badań ankietowych. 
 
„Na słowa uznania zasługuje program i różnorodność przedmiotów...” 
„Zajęcia prowadzone są w sposób partnerski, zatraca się odczucie dystansu wykładowca–
słuchacz” 
„... otwartość, komunikatywność i partnerskie traktowanie słuchaczy” 
„... profesjonalnie skompletowany zespół wykładowców...” 
„... duża wiedza wykładowców–praktyków i chęć jej przekazania” 
„Luźne prowadzenie zajęć, a nie w formie presji, przy jednoczesnym profesjonalnym 
podejściu do zajęć...” 
„... atmosfera prowadzenia zajęć i sposób przekazywania wiedzy” 
„Zajęcia i ćwiczenia na przykładach z życia, ciągły kontakt ze słuchaczami podczas 
wykładów” 
„... w większości wspaniali wykładowcy–pasjonaci...” 
„Wielu wykładowców to osobowości – przyjemnie było ich słuchać.” 
„Skupianie się na przekazywaniu wiedzy, a nie na formalizowaniu zajęć...” 
„... gotowość wykładowców do wyjaśniania zagadnień interesujących słuchaczy” 
„... duża liczba ćwiczeń praktycznych...” 
„Stworzenie przez organizatorów bardzo dobrej atmosfery studiów...” 
 

Nabór na studia 

 

Organizacja naboru 

 
Nabór na studia jest prowadzony od czerwca do końca września danego roku. 
 
Od 2014 roku w Politechnice Śląskiej rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona była w 
formie elektronicznej za pomocą Systemu Obsługi Rekrutacji (zwanego w skrócie SOREK). 
Obecnie rekrutacja prowadzona jest na nowej platformie rekrutacyjnej IRK (Internetowa 
Rekrutacja Kandydatów) pod adresem: http://rekrutacja.polsl.pl/  
Do skorzystania z systemu wymagane jest połączenie z siecią Internet, przeglądarka www (z 
włączoną obsługą cookies i odblokowanymi wyskakującymi okienkami), czytnik dokumentów 
w formacie pdf (zalecany Adobe Acrobat Reader) i drukarka. 
  

http://rekrutacja.polsl.pl/


Warunki uczestnictwa 

 

− posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

− rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) 

 

Potrzebne dokumenty 

 
Podczas rejestracji w IRK Kandydaci na studia wypełniają zamieszczony tam kwestionariusz 
danych osobowych. 

 

Koszt studiów 

 
W roku akademickim 2021/2022 koszt studiów oszacowano na 5800 zł. Wpłat dokonuje się w 
dwóch ratach za I i II semestr, odpowiednio w październiku i w lutym. 
 

Kontakt  

 
Studia Podyplomowe „Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie” 
Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska, ul. Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze 
 
Kierownik studiów 
 
dr hab. inż. Mariusz J. Ligarski, prof. PŚ, mariusz.ligarski@polsl.pl 
 
Obsługa administracyjna 
 
mgr Andrzej Smogulski, tel. 32 277 73 41, andrzej.smogulski@polsl.pl 
 

mailto:mariusz.ligarski@polsl.pl
mailto:andrzej.smogulski@polsl.pl

