Projekt pt. „Otwarcie nowego kierunku studiów i nowych specjalności oraz organizacja specjalistycznych kursów
w Politechnice Śląskiej wraz z systemem staży dla kadry akademickiej uczelni”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY
„Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach transportowych”
Prowadzony w ramach projektu FSD-57/RM4/2009
Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i naukowych w zakresie wiedzy niezbędnej do opracowania
i koordynowania prac dotyczących systemu zarządzania jakością oraz planowania celów operacyjnych rozwoju
organizacji.
Zakres tematyczny kursu obejmuje zagadnienia związane z praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu
zarządzania jakością w przedsiębiorstwach transportowych. W ramach kursu uczestnicy zapoznają się m.in.
z podstawami funkcjonowania systemu ISO 9001 oraz metodami wdrożenia do zakładu normy ISO 9001, zostaną
również zaznajomieni z metodami auditowymi systemu jakości oraz zapoznają się z interakcjami występującymi
pomiędzy systemami jakości, środowiska i BHP. W ramach kursu będą prowadzone następujące przedmioty:
1.
2.
3.
4.
5.

Charakterystyka systemu zarządzania jakością wg ISO 9001,
Metody statystyczne stosowane w systemach zarządzania jakością,
Zasady przeprowadzania auditów w systemie zarządzania jakością,
Inżynieria jakości w transporcie,
Egzamin końcowy.

Jednostką organizującą kurs jest Wydział Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach. Zajęcia prowadzone będą
w budynku uczelni zlokalizowanym pod adresem:
Politechnika Śląska, Wydział Transportu
40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8
Tel. (32) 603 44 53, fax: (32) 603 42 92
Kierownik kursu: dr inż. Robert Wieszała, pok. 303a, tel. (32) 603 44 53, e-mail: robertwieszala@gmail.com
Czas trwania i system prowadzenia zajęć: Kurs (IV edycja) prowadzony będzie w systemie zaocznym. Zajęcia będą
odbywać się od piątku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 20.00 w ramach 4 zjazdów. Łącznie kurs obejmuje 75 godzin
dydaktycznych. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć: Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: 28
listopada 2014 roku. Przewidywany termin zakończenia zajęć: 21 grudnia 2014 roku
Potwierdzeniem ukończenia kursu jest świadectwo zawierające ogólną ocenę końcową.
Kurs obejmuje 75 godzin dydaktycznych i jest bezpłatny.
Koszty uczestnictwa pokrywane są w ramach Projektu FSD-57/RM4/2009
Wymagania stawiane kandydatom: w kursie mogą uczestniczyć osoby z wykształceniem minimum średnim, których
praca jest lub będzie w przyszłości związana z systemami zarządzania jakością w przedsiębiorstwach transportowych.
Kandydaci powinni złożyć u Kierownika kursu (osobiście lub mailowo) na tydzień przed planowanym rozpoczęciem
kursu następujące dokumenty:
 kwestionariusz osobowy,
 kserokopię dowodu osobistego,
 kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu uczelni.
Warunkiem przyjęcia na kursu jest podpisanie umowy przez uczestnika.
Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. Minimalna liczba uczestników kursu wynosi 20 osób. Limit przyjęć wynosi 25
osób. O przyjęci kandydata decyduje kolejność zgłoszeń – pierwszeństwo posiadają osoby uczestniczące w po raz
pierwszy w projekcie FSD-57/RM4/2009. Wszelkie odwołania dotyczące przyjęcia na kurs można składać do
Kierownika Kursu.
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