
 

Studia Podyplomowe 
 „Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie” w Zabrzu 

 

doświadczenia z 25 edycji    międzynarodowe certyfikaty  elitarne kształcenie w małej grupie 

reaktywacja po przerwie związanej z epidemią koronawirusa 

Czas trwania studiów: 

 2 semestry, proponujemy elitarne kształcenie w małej grupie (maksymalnie do 24 osób) 

Początek zajęć: 

semestr zimowy 2021/2022, zajęcia rozpoczynamy w październiku 2021 roku 

Wysokość opłaty: 

5 800 zł (2 900 zł/ semestr), istnieje możliwość opłaty za poszczególne semestry 

Organizacja zajęć: 

zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki (godz. 16.00-20.30) i soboty (godz. 9.00-15.45) 

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent posiada praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania jakością, przydatną do diagnozowania stanu organizacji, 
planowania i projektowania jakości, nadzorowania jakości oraz jej oceny i doskonalenia. Zna wymagania 
międzynarodowych standardów dotyczących zarządzania jakością zawartych w normach ISO serii 9000. Jest 
zaznajomiony z najważniejszymi metodami, technikami i narzędziami służącymi kształtowaniu jakości i umie je 
praktycznie zastosować. Umie zaprojektować system zarządzania jakością, opracować potrzebną dokumentację, 
wdrożyć go w praktyce organizacji, dokonać oceny jego funkcjonowania oraz umiejętnie diagnozować problemy i 
podejmować działania służące ich eliminacji. Potrafi zbierać różnego rodzaju informacje o systemie i wyrobie oraz 
wykorzystać je do rozwoju i doskonalenia.  

Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte podczas studiów umożliwiają absolwentowi pełnienie funkcji menedżera 
jakości, pełnomocnika ds. jakości i audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Potwierdzeniem kompetencji 
są międzynarodowe certyfikaty: "Menadżera Jakości TÜV" "Pełnomocnika Jakości TÜV" wydawane przez TÜV Rheinland 
Akademie GmbH, które absolwenci uzyskują po zdaniu niezależnych egzaminów. W roku akademickim 2021/2022 
będzie uruchomiona 26 edycja studiów, warto zapytać o opinie jednego z 700 absolwentów naszych studiów. 

Kryteria przyjęć: 

Posiadanie dyplomu studiów wyższych, otwartość, kreatywność 

Kierownik studiów podyplomowych:  

dr hab. inż. Mariusz J. Ligarski, prof. PŚ e-mail:  mariusz.ligarski@polsl.pl 

Informacje i rekrutacja: 

Zabrze, ul. Roosevelta 26, mgr Andrzej Smogulski, tel. 32 277 73 41, andrzej.smogulski@polsl.pl 

Rekrutacja prowadzona jest na platformie rekrutacyjnej IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów) pod adresem: 
http://rekrutacja.polsl.pl/  
 

Postaw na jakość kształcenia, zapytaj o referencje 
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