Uchwala nr 22/2018/19
Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się na studiach podyplomowych
oraz zmiany nazwy studiów podyplomowych

Na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r.
poz. 1668 z późno zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września
2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r., poz.1861 z poźn. zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów
uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U.2018 poz. 2218) oraz
Statutu WSZOP, uchwala się co następuje:
§ l
1.

2.

3.

Senat zatwierdza przedstawione przez Dziekana Wydziału Nauk Technicznych efekty uczenia się
na studiach podyplomowych Automotive Quality Manager oraz Logistyka, przyjęte uchwałą
nr 8/2018/19 Rady WNT z dnia 26 czerwca 2019 r.
Opis efektów uczenia się wynika z konieczności dostosowania do Rozporządzenia MNiSW z dnia
14 listopada 20 18 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji
na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Senat zatwierdza zmianę nazwy studiów podyplomowych z "Automotive Quolity Manager"
na "Zarządzanie jakością w branży motoryzacyjnej" przyjęte uchwałą nr 8/2018/19 Rady WNT
z dnia 26 czerwca 2019 r.
§2

1.
2.
3.

Uchwała nr 8/2018/19 Rady WNT z 26 czerwca 2019 r. stanowi integralną część Uchwały.
Opis efektów uczenia się na studiach podyplomowych
Zarządzanie jakością w branży
motoryzacyjnej, o których mowa w § l ust. 1 i 3 stanowi załącznik nr l do Uchwały.
Opis efektów uczenia się na studiach podyplomowych Logistyka, o których mowa w § l ust. l
stanowi załącznik nr 2 do Uchwały.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2019 r. z mocą obowiązywania
2019/20.
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Zalqcznik nr / do Uchwały nr 22/20/8//9
Senatu WSZOP z dnia 28 czem'ca 20/9 r.

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ
STUDIA PODYPLOMOWE
Dziedzina

Nauki społeczne

Dyscyplina wiodąca

Nauki o zarządzaniu i jakości

Tabela odniesienia kierunkowych efektów uczenia się
Symbol
EU dla
kierunku
studiów

Kod składnika
opisu
charakterystyki

WIEDZA
(absolwent zna i rozumie)

ZJM

Wal

w pogłębionym
stopniu
w branży motoryzacyjnej

ZJM

W 02

w pogłębionym stopniu zagadnienia
jakością wg ISO ITAF 16949

ZJM

W03

rozumie
ideę
systemowego
i rozwiązywania problemów

ZJM

W04

wymagania
przemysłu
motoryzacyjnego
za produkt i bezpieczeństwo produktu

Symbol
EUdla
kierunku
studiów

zagadnienia

z zakresu

zarządzania

jakością

dotyczące auditu systemu zarządzania

podejścia

do

ciągłego

dotyczące

doskonalenia

odpowiedzialności

(absolwent potrafi)

ZJM

U Ol

tworzyć, prowadzić i nadzorować
jakością w branży motoryzacyjnej

ZJM

U 02

przeprowadzić

ZJM

U 03

ZJM

U 04

zastosować w praktyce metody i techniki charakterystyczne
jakością w branży motoryzacyjnej

ZJM

U 05

pogłębiania
wiedzy
w zakresie
zarządzania
jakością
motoryzacyjnej, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

ZJM

U 06

formułowania w sposób zrozumiały i przekazywania wniosków, faktów
i opinii oraz czynnego uczestniczenia
w dyskusjach merytorycznych
związanych z wykonywanym zawodem

Symbol
EUdla
kierunku
studiów
ZJM KOI

ZJM

K 02

audit procesu produkcyjnego

systemu

zarządzania

oraz audit wyrobu

określić
wymagania
zapewniające
bezpieczeństwo
. przeprowadzić proces jego wprowadzania na rynek

KOMPETENCJE

P6S WK
P7S WG

P7S UW
P7S UW

produktu

oraz

dla zarządzania
w

branży

SPOŁECZNE

(absolwent jest gotów do)
przestrzegania i stosowania zasad dobrych praktyk w zarządzania jakością
w branży motoryzacyjnej oraz przepisów, norm i dyrektyw dotyczących
czynności i zadań wynikających bezpośrednio z wykonywanego zawodu
określenia priorytetów oraz identyfikowania
i rozstrzygania dylematów
związanych z realizacją określonego przez siebie lub innych zadania oraz
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu
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P7S WG

Kod składnika
opisu
charakterystyki

UMIEJĘTNOŚCI
dokumentację

P7S WG

P7S UW
P7S UW
P7S UU

P7S UK

Kod składnika
opisu
charakterystyki

P7S KK

P7S KK

Załqcznik nr l do Uchwały nr 22/2018/19
Senatu WSZOP z dnia 28 czerwca 2019 r.

Objaśnienie oznaczeń dla kolumny ,.Symbol
XY K_ W 01, 02, 03 i kolejne = kierunkowy
XY K_U 01, 02, 03 i kolejne = kierunkowy
XY K_K 01, 02, 03 i kolejne = kierunkowy
*XY

=

EU dla kierunku studiów" *
efekt uczenia się - Wiedza
efekt uczenia się - Umiejętności
efekt uczenia się - Kompetencje społeczne

symbol kierunku studiów (np. BW, Z, F, K, ZIP, E).

Objaśnienie oznaczeń dla kolumny ,.Kod składnika opisu charakterystyki"
I.
Uniwersalne charakterystyki
poziomów PRK
p = poziom PRK (6-7)
U = charakterystyka uniwersalna
W= wiedza
U = umiejętności
K = kompetencje społeczne
II. Charakterystyki
poziomów PRK typowe dla kwalifikacji
uzyskiwanych
w ramach
wyższego
p = poziom PRK (6-7)
S = charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego
W = wiedza
G = zakres i głębia
K = kontekst
U

szkolnictwa

umiejętność
W = wykorzystanie wiedzy
K = komunikowanie się
O = organizacja pracy
U = uczenie się
K = kompetencje społeczne
K = oceny
O = odpowiedzialność
R = rola zawodowa
=

Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia uniwersalne charakterystyki
pierwszego
stopnia dla poziomów
6-7 określone w ustawie:: dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym
Systemie
Kwalifikacji oraz charakterystyki
drugiego stopnia dla poziomów
6-7 określone III rozporzqdzeniu
MNiSW:: dnia 14
listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji
na poziomach
6-8
Polskiej Ramy Kwalifikacji.

pro
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Zalqcznik nr 2 do Uchwały nr 22/2018/19
Senatu WSZOP z dnia 28 czerwca 2019 r.

LOGISTYKA
STUDIA PODYPLOMOWE
Dziedzina

Nauki społeczne

Dyscyplina wiodąca

Nauki o zarządzaniu i jakości

Tabela odniesienia kierunkowych efektów uczenia się
Symbol
EUdla
kierunku
studiów

Kod składnika
opisu
charakterystyki

WIEDZA
(absolwent zna i rozumie)

L WOl

w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu
procesami przepływu produktów w gospodarce

L W02

w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu zarządzania
dostaw,
rozumie zasady obsługi
klienta i informatyczne
wspomagania funkcji zarządzania

łańcuchem
narzędzia

L W03

w zaawansowanym stopniu zagadnienia kosztów logistycznych
logistyki z wynikami finansowymi przedsiębiorstwa

związków

Symbol
EU dla
kierunku
studiów

logistyki

i zarządzania

(absolwent potrafi)
wykorzystywać
określone metody i techniki oraz instrumenty
informatycznego
służące prognozowaniu
popytu i planowania
zapasu w przedsiębiorstwie

L U02

przy formułowaniu
i rozwiązywaniu
problemów stosować
realizacji logistycznej obsługi klienta w kanałach dystrybucji

L U03

określać warunki kształtowania
magazynowania

L U04

wykorzystać
odpowiednie
instrumenty
finansowo-controlingowe
analizie kosztów i efektów działań logistycznych

L UOS
Symbol
EUdla
kierunku
studiów
L KOI

L K02

L K03

L K04

wsparcia
wielkości
instrumenty

systemów dystrybucji i zarządzania procesem
służące

samodzielnie planować i realizować uczenie się przez całe życie w zakresie
logistyki i ukierunkowywać w tym zakresie innych

KOMPETENCJE

SPOŁECZNE

(absolwent jest gotów do)
organizacji pracy poszczególnych
osób lub grupy pracowników; potrafi
odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie
lub innych zadania
ma świadomość przestrzegania oraz potrafi stosować zasady dobrych praktyk
w logistyce oraz przepisów, norm i dyrektyw dotyczących czynności i zadań
wynikających bezpośrednio z wykonywanego zawodu
formułowania i przekazywania
wniosków, faktów i opinii oraz potrafi
czynnie uczestniczyć w dyskusjach merytorycznych i działalności związanych
z wykonywanym zawodem na rzecz środowiska społecznego
potrafi określić priorytet oraz identyfikować i rozstrzygać dylematy związane
z realizacją określonego przez siebie lub innych zadania oraz zasięgać opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu
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P7S WK

P6S WG
Kod składnika
opisu
charakterystyki

UMIEJĘTNOŚCI

L U Ol

P7S WG

P6S UW

P6S UW
P6S UW
P6S UW
P6S UW
Kod składnika
opisu
charakterystyki

P6S KR

P6S KR

P6S KK

P7S UK

Zatocznik nr 2 do Uchwały nr 22/2018/19
Senatu WSZOP z dnia 28 czerwca 2019 r.

Objaśnienie oznaczeń dla kolumny ,.symbol
XY K_ W 01,02,03 i kolejne = kierunkowy
XY K_U 01, 02, 03 i kolejne = kierunkowy
XY K_K 01, 02, 03 i kolejne = kierunkowy
*XY

=

EU dla kierunku studiów" *
efekt uczenia się - Wiedza
efekt uczenia się - Umiejętności
efekt uczenia się - Kompetencje społeczne

symbol kierunku studiów (np. BW, Z, F, K, ZIP, E).

Objaśnienie oznaczeń dla kolumny ,.Kod składnika opisu charakterystyki"
I.
Uniwersalne charakterystyki
poziomów PRK
p = poziom PRK (6-7)
U = charakterystyka uniwersalna
W= wiedza
U = umiejętności
K = kompetencje społeczne
II. Charakterystyki
poziomów PRK typowe dla kwalifikacji
uzyskiwanych
w ramach
wyższego
p = poziom PRK (6-7)
S = charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego
W = wiedza
G = zakres i głębia
K = kontekst
U = umiejętność
W = wykorzystanie wiedzy
K = komunikowanie się
O = organizacja pracy
U = uczenie się
K = kompetencje społeczne
K = oceny
O = odpowiedzialność
R = rola zawodowa

szkolnictwa

Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku. poziomu i profilu kształcenia uwzględnia uniwersalne charakterystyki
pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 określone w ustawie:: dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji oraz charakterystyki drugiego stopnia dla poziomów 6-7 określone 111 rozporządzeniu MNiSW z dnia 14
listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8
Polskiej Ramy Kwalifikacji.
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