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2 

GODZINY 
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W tym: 

Wykłady:104 

Ćwiczenia: 104 

Laboratoria: 0 

E-learning: 0 

ECTS 

30 

CELE STUDIÓW 

Studia podyplomowe realizowane w partnerstwie z firmą SQD Alliance Sp. z o.o. – liderem  
w obszarze szkoleń i procesów certyfikacyjnych dla branży automotive w Polsce. 
Ich celem jest: 

1. Doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania projektami w branży 
motoryzacyjnej. 

2. Promowanie interdyscyplinarnych rozwiązań i metod w zakresie zarządzania 
projektami w aspekcie praktycznego wykorzystania zasad Deminga PDCA (planowanie, 
realizacja, kontrola, doskonalenie). 

Odpowiednio przygotowany i skomponowany program obejmuje zajęcia na temat aktualnie 
praktykowanych standardów w branży motoryzacyjnej oraz zajęcia z zakresu zarządzania ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na kompetencje współczesnego menedżera. 



 

                                                           

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol efektu  
uczenia się dla 
kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

ZPBM_W01 Zna rolę człowieka jako kreatora i uczestnika 
struktur społeczno-gospodarczych w skali makro, 
mezzo, mikro, w tym zna podstawowe sposoby  
i schematy wywierania wpływu w procesie 
zarządzania projektami. 

P7S_WG 

ZPBM_W02 Zna najczęściej wykorzystywane w teorii i praktyce 
metody i narzędzia pozyskiwania i gromadzenia 
danych na potrzeby projektów, a także ich analizy, 
wyjaśniania oraz wnioskowania na temat zjawisk  
i procesów społecznogospodarczych, 
organizacyjnych i zarządzania projektami w branży 
motoryzacyjnej. 

P7S_WG 

ZPBM_W03 Zna schematy podejmowania optymalnych lub 
kontekstowych decyzji gospodarczych i społecznych 
w organizacjach działających w branży  
motoryzacyjnej. 

P7S_WK 

ZPBM_W04 Ma wiedzę o różnorodnych metodach prowadzenia 
badań i projektów organizacyjnych i zarządczych  
w organizacjach z branży motoryzacyjnej. 

P7S_WK 

Symbol efektu  
uczenia się dla 
kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

ZPBM_U01 Potrafi identyfikować i interpretować oraz 
wyjaśniać innym zjawiska i procesy gospodarcze, 
organizacyjne, społeczne, zarządcze wraz z ich 
uwarunkowaniami na potrzeby projektów 
realizowanych w firmach z branży motoryzacyjnej. 

P7S_UW 

ZPBM_U02 Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną  
i pozyskiwać dane do analizowania podstawowych 
procesów i zjawisk gospodarczych, organizacyjnych, 
społecznych, zarządczych na potrzeby projektów 
realizowanych w firmach z branży motoryzacyjnej. 

P7S_UW 

ZPBM_U03 Potrafi identyfikować przyczyny oraz przeprowadzić 
w kilku wymiarach analizę uwarunkowań i skutków 
procesów gospodarczych, organizacyjnych, 
społecznych, zarządczych  na potrzeby projektów 
realizowanych w firmach z branży motoryzacyjnej. 

P7S_UW 



 

ZPBM_U04 
Potrafi prognozować dobrze ustrukturyzowane 
procesy i zjawiska społeczne, gospodarcze, 
organizacyjne i zarządcze z wykorzystaniem 
wskazanych metod i narzędzi analizy danych 
ilościowych i jakościowych  na potrzeby projektów 
realizowanych w firmach z branży motoryzacyjnej. 

P7S_UW 

Symbol efektu  
uczenia się dla 
kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

ZPBM_K01 Rozumie potrzebę uczenia się i uczenia organizacji 
w długim okresie oraz potrafi tworzyć programy na 
rzecz uczenia i doskonalenia członków organizacji   
z branży motoryzacyjnej. 

P7S_KK 

ZPBM_K02 Jest przygotowany do aktywnego przyjmowania 
rożnych ról w grupach i zespołach projektowych  
w firmach z branży motoryzacyjnej i projektowania 
warunków realizacji zadań, przedsięwzięć w skali 
całej organizacji lub jej istotnych fragmentów 
funkcjonalnych. 

P7S_KK 

ZPBM_K03 Potrafi według opracowanych przez siebie lub  
w zespole schematów określać priorytety działań  
w projektach motoryzacyjnych (na różnych polach 
funkcjonalnych i dla całości) oraz kalkulować ryzyko 
porażek, szanse na sukces, kontrolować realizację 
zamierzenia menedżerskiego i identyfikować oraz 
przyjąć odpowiedzialność za jego realizację. 

P7S_KR 

ZPBM_K04 Identyfikuje modele, warunki realizacji  
i konsekwencje decyzji, zachowań ludzi w różnego 
typu organizacjach z branży motoryzacyjnej. 

P7S_KR 

minimum po dwa efekty, nie więcej niż po 4 w każdym obszarze 

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu Forma 
zajęć 

Liczba godzin Punkty ECTS 

1 Wymagania specyfikacji IATF 16949 z 
ISO 9001 

wykład 
ćwiczenia 

12/12 4 

2 
Zaawansowane planowanie jakości 
zgodnie z APQP wg AIAG i VDA MLA 

wykład 
ćwiczenia 

4/4 1 

3 
Analiza ryzyka na bazie metody FMEA wykład 

ćwiczenia 
4/4 1 

4 
Planowanie statystycznego sterowania 
procesami SPC zgodnie z AIAG 

wykład 
ćwiczenia 

4/4 1 

5 
Analiza systemów pomiarowych, MSA 
zgodnie z AIAG oraz VDA 5 

wykład 
ćwiczenia 

4/4 1 

6 
Zatwierdzenie wyrobów i procesów 
zgodnie z procedurą PPAP/PPF 

wykład 
ćwiczenia 

4/4 1 

7 
Rozwój kompetencji miękkich wykład 

ćwiczenia 
20/20 5 



 

8 Podejście procesowe i analiza ryzyka  wykład 4/0 1 

9 
Nadzór i monitorowanie procesów wykład 

ćwiczenia 
4/4 1 

10 
Audyt wyrobu VDA 6.5 wykład 

ćwiczenia 
4/4 1 

11 
Audytowanie podstawowych narzędzi 
jakości zgodnie z IATF 16949 

wykład 
ćwiczenia 

4/4 2 

12 
Audytowanie procesów produkcyjnych 
zgodnie z wymaganiami specyficznymi 
klientów na bazie VDA 6.3 

wykład 
ćwiczenia 

16/16 5 

13 
Optymalizacja procesów zgodnie z 
metodologią lean manufacturning  

wykład 
ćwiczenia 

4/4 1 

14 
Symulacja optymalizacji procesów (gra 
symulacyjna z klockami) 

wykład 
ćwiczenia 

4/4 1 

15 
Wykorzystanie IT w produkcji wykład 

ćwiczenia 
4/12 2 

16 
Zarządzania specyficznymi 
wymaganiami klientów  

wykład 
ćwiczenia 

8/4 2 

 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 16 (karty należy sporządzić wg 
wzoru określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2). 

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Absolwenci studiów wyższych.  
Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, inżynierów procesów, jakości, rozwoju 
osób zaangażowanych we wsparcie procesów produkcyjnych, wdrażanie nowych projektów 
jak również osób, które pragną pogłębić swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych metod 
zarządzania projektami w branży motoryzacyjnej.  
 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW (praca końcowa/egzamin/inne) 

Studia kończą się zintegrowanym egzaminem ustnym. 
Dodatkowo istnieje możliwość poszerzenia kompetencji o dodatkowe uprawnienia związane  
z ukończonymi szkoleniami licencjonowanymi „Wymagania specyfikacji IATF 16949 z ISO 
9001 (Kurs kwalifikacyjny dla audytorów 1. i 2. strony)” oraz „Audytowanie procesów 
produkcyjnych zgodnie z wymaganiami specyficznymi klientów na bazie VDA 6.3”. 
Po spełnieniu dodatkowych wymagań wstępnych możliwe jest podejście do egzaminów 
organizowanych przez SQD Alliance Sp. z o.o. Kandydaci będą mogli uzyskać karty audytorów 
i wpis do międzynarodowego rejestru VDA QMC uprawniające do przeprowadzania audytów 
2. strony akceptowanych przez producentów samochodów (OEM). 
Student ma możliwość przystąpienia do egzaminów na Audytora IATF 16949 (Kurs 
kwalifikacyjny dla audytorów 1. i 2. strony) oraz Audytora Procesu VDA 6.3, po wcześniejszym 
spełnieniu dodatkowych wymagań określonych przez SQD Alliance Sp. z o.o. . 
W wyznaczonych przez SQD Alliance terminach studenci otrzymują promocyjną cenę 500 
złotych netto + VAT za 1 egzamin. 



 

 

W pozostałych terminach: zgodnie z ofertą SQD Alliance Sp. z o.o.  
 
DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia) 
 
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (istnieje możliwość uzyskania odpisu  
w języku angielskim). 
 
Certyfikaty wydawane przez SQD Alliance Sp. z o.o. w ramach zajęć: 

 Wymagania specyfikacji IATF 16949 z ISO 9001 (Kurs kwalifikacyjny dla audytorów 1. i 
2. strony); 

 Audytowanie procesów produkcyjnych zgodnie z wymaganiami specyficznymi klientów 
na bazie VDA 6.3; 

 Audyt wyrobu VDA 6.5.  
Warunkiem uzyskania certyfikatów jest 100% frekwencji na ww. zajęciach.   
 


