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Sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła Zarządzania Jakością i 
Wiedzą UMCS w roku 2013: 

 
A. Zrealizowane projekty 
B. Kosztorys 

A. Zrealizowane projekty 
 
Lp. Data 

realizacji 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Krótki opis przedsięwzięcia 

1. 22-24 
listopada 
2013 roku 

XVI 
Międzynarodowa 
Konferencja 
Naukowa w 
Kazimierzu 
Dolnym 

     Był to jeden z największych projektów 
SKZJiW organizowany we współpracy z 
Katedrą Zarządzania Jakością i Wiedzą, 
 Konferencja jak co roku zgromadziła 
wielu gości z kraju i z zagranicy. Prowadzone 
przez trzy dni obrady zostały podzielne na 12 
sesji tematycznych: 
Istota dojrzałości organizacji i jej związki z 
doskonaleniem zarządzania 
Dojrzałość jakościowa 
Dojrzałość technologiczna 
Dojrzałość w procesach 
Dojrzałość kulturowa 
Dojrzałość w zakresie zarządzania wiedzą i 
zasobami niematerialnymi 
Rodzaje i modele efektywności, tradycyjne i 
współczesne p[odejście do efektywności 
Efektywność i możliwości jej pomiaru 
Efektywność jako konsekwencja dojrzałości 
organizacyjnej 
Zarządzanie jakością jako droga do dojrzałości 
biznesu 
Pomiar dojrzałości organizacyjnej, stan i 
kierunki badań 
Związki pomiędzy dojrzałością a sukcesem 
organizacji 
   Oczekiwane efekty związane z integracją 
zarządzania 
Studenci wzięli udział w warsztatach 
prowadzonych pt. „Sposoby osiągania 
dojrzałości organizacji”. Warsztaty 
przeprowadziły takie osoby jak: dr Aneta 
Wysokińska – Senkus i dr Piotr Senkus 
pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Poznaniu oraz mgr inż. Maciej Konecki prezes 
firmy Bonasoft S.A. Studenci mieli za zadanie 
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stworzyć model procesów zachodzących w 
rzeczywiście funkcjonującym przedsiębiorstwie 
WEGA w oparciu o udostępnioną 
dokumentację. Wyniki pracy z zrealizowanych 
warsztatów zostały zaprezentowane podczas 
sesji plenarnej  trzeciego dnia Konferencji. 
Materialną pozostałością po Konferencji jest 
pięć książek zawierających referaty nadesłane 
przez uczestników Konferencji. 

2. 09-10 maja 
2013 roku 

XI Ogólnopolska 
Konferencja 
Naukowa 
"Pracownicy 
wiedzy w 
warunkach 
Gospodarki 
Opartej na 
Wiedzy" 

Organizatorami konferencji była Katedra 
Zarządzania Jakością i Wiedzą  oraz 
Studenckie Koło Zarządzania Jakością i 
Wiedzą. W konferencji uczestniczyło wielu 
znamiennych gości – profesorowie, doktorzy, 
doktoranci, jak również przedstawiciele m.in.: 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 
w Siedlcach, Politechniki Wrocławskiej, Polityki 
Warszawskiej, Akademii Obrony Narodowej w 
Warszawie. Dodatkowo swoją obecnością 
zaszczycili nas: przedstawiciele 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białej 
Podlaskiej oraz Miasta Lublina. 
Program Konferencji podzielony został na bloki 
tematyczne takie jak: 
Istota Gospodarki Opartej na Wiedzy i jej 
wyznaczniki; 
Pracownicy wiedzy – profesjonaliści; 
Zarządzanie pracownikami wiedzy; 
Uwarunkowania jakości pracowników wiedzy; 
Kierunki doskonalenia zarządzania kapitałem 
ludzkim; 
Merytokracja w warunkach GOW. 
Efektem materialnym  Konferencji jest wydana 
książka – „Pracownicy wiedzy w warunkach 
Gospodarki Opartej na Wiedzy” o numerze 
ISBN 978-83-62785-42-1, zawierająca 
wszystkie nadesłane przez uczestników 
referaty, recenzowane przez członków Komitetu 
Naukowego Konferencji. 
Członkowie SKZJiW opublikowali następujące 
referaty: 
Gospodarka oparta na wiedzy w świetle 
unijnych programów polityki gospodarczej 
Gospodarka oparta na wiedzy a jej wpływ na 
rozwój klastrów 
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Istota zarządzania wiedzą w gospodarce opartej 
na wiedzy 
Wpływ zjawiska presumpcji na zarządzanie 
wiedzą 
Zarządzanie pracownikami wiedzy jako 
kluczowy aspekt generowania wartości dodanej 
w GOW. Analiza przypadku 
Kreatywność pracowników, jako źródło rozwoju 
współczesnych organizacji 
Pracownicy wiedzy kluczowym źródłem 
konkurencyjności przedsiębiorstwa 
Kontrola jakości w jednostkach zajmujących 
się badaniem sprawozdań finansowych 

3. 2-3 marca 
2013 roku 

Organizacja 
Certyfikowanego 
Szkolenia z 
zakresu Systemu 
Zarządzania 
Jakością – Auditor 
Wewnętrzny 
systemu ISO 
17025 

Grupą docelową było 20 studentów. Szkolenie 
przeprowadzili trenerzy z firmy LUQM Qualit 
Serwice Group, posiadający długoletnie 
doświadczenie w audytowaniu. Uczestnicy 
szkolenia zostali zapoznani z praktycznym 
rozumieniem wymagań normy. Szkolenie miało 
na celu zrozumienie wymagań normy, z 
punktu widzenia ich pożyteczności dla 
osiągania celów, a więc ich praktycznego 
zastosowania. 

4. 20-21 
kwiecień 
2013 roku 

Organizacja 
Certyfikowanego 
Szkolenia Auditor 
Wewnętrzny 
Systemu HACCP 
(Hazard Analysis 
and Critical 
Control Point – 
Analiza Zagrożeń i 
Krytyczny Punkt 
Kontrolny) 

Grupą docelową było 20 studentów. Szkolenie 
przeprowadzili trenerzy z firmy LUQM Qualit 
Serwice Group, posiadający długoletnie 
doświadczenie w audytowaniu. Uczestnicy 
szkolenia zostali zapoznani z praktycznym 
rozumieniem wymagań normy. Szkolenie miało 
na celu zrozumienie wymagań normy i 
możliwości zastosowania jej w praktyce. 

5. 5 – 6 
listopada 
2013 roku 

I Ogólnopolska 
Konferencja 
Naukowa "Biznes 
w Nowej 
Gospodarce" 

Współorganizatorami konferencji było 
Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą 
we współpracy z Kołem Naukowym 
Zarządzania i Marketingu oraz Kołem 
Naukowym Ekonomistów. W konferencji 
uczestniczyło wielu znamiennych gości – 
profesorowie, doktorzy, doktoranci, jak również 
przedstawiciele m.in.: Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu 
Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach, 
Politechniki Wrocławskiej, Polityki 
Warszawskiej, Akademii Obrony Narodowej w 
Warszawie. Dodatkowo swoją obecnością 
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zaszczycili nas: przedstawiciele 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białej 
Podlaskiej. 
Program Konferencji podzielony został na bloki 
tematyczne takie jak: 
E - Biznes; 
Nowoczesne formy marketingu; 
Zarządzanie Jakością i Wiedzą w Binesie 
Efektem materialnym  Konferencji jest wydana 
książka – „Biznes w Nowej Gospodarce” o 
numerze ISBN 978-83-62785-45-2, 
zawierająca wszystkie nadesłane przez 
uczestników referaty, recenzowane przez 
członków Komitetu Naukowego Konferencji. 
Członkowie SKZJiW opublikowali następujące 
referaty: 
Rola osoby ds. jakości w organizacji 
Analityk stron internetowych przy 
zastosowaniu narzędzia Google Analytics 

6. 25-26 
kwietnia 
2013 roku 

X Ogólnopolska 
Sesja Naukowa 
Zarządzania 
Jakością 
zorganizowana 
przez UE w 
Krakowie 

Reprezentacja SKZJiW od kilku lat bierze 
czynny udział w tej konferencji. Podczas 
konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać 
wielu ciekawych wystąpień specjalistów z 
dziedziny jakości, przedstawicieli świata 
biznesu, jak również koleżanek i kolegów z 
innych kół naukowych działających przy 
różnych polskich uczelniach. Członkowie 
SKZJiW wzięli czynny udział w konferencji 
poprzez przygotowanie referatu i wygłoszenie 
go na forum w osobie: Sylwii Surmacz, 
Aleksandry Abramek i Marty Mikulskiej. 

7. 18 -21 
kwietnia 
2013 roku 

„Net Vision 2013” 
Ogólnopolskie 
Seminarium 
Biznesu i Nowych 
Technologii na 
Politechnice 
Gdańskiej 

Jak corocznie seminarium miało charakter 
interdyscyplinarny i obejmowało tematykę 
zakresu:  
Najnowsze rozwiązania technologiczne 
Trendy w biznesie,  
Zagrożenia w funkcjonowaniu biznesu. 
 Podczas trwania konferencji (4 dni) na 
terenie całej Politechniki odbyły się 
prezentację, wykłady i szkolenia przygotowane 
przez specjalistów i praktyków z wieloletnim 
doświadczeniem. Była to idealna okazja aby 
skonfrontować posiadaną wiedzę z 
zastosowaniem praktycznym oraz zawarcia 
znajomości z przedstawicielami  kół 
naukowych działających przy innych polskich 
uczelniach. 



 

 
Pl. Marii Curie – Skłodowskiej 5/10, 20 – 031 Lublin, 

tel./fax (081) 537-53-52 
e-mail: jakosc@hektor.umcs.lublin.pl 

www.jakosc.umcs.lublin.pl 

STUDENCKIE KOŁO ZARZĄDZANIA  
JAKOŚCIĄ I WIEDZĄ 

UMCS 

8. 16-17 maja 
2013 roku 

XXI 
Międzynarodowe 
Sympozjum 
Naukowe 
„Dilemmas of 
modern 
management” 
zorganizowane na 
Politechnice 
Lubelskiej 

Tematyka sympozjum skupia się wokół 
zagadnień tj: innowacyjne techniki zarządzania 
przedsiębiorstwem 
 innowacyjne techniki zarządzania 

przedsiębiorstwem 
 narzędzia teleinformatyczne w zarządzaniu 
 elastyczne formy zarządzania 

przedsiębiorstwem 
 automatyzacja procesów w przedsiębiorstwie 
 zarządzanie wiedzą 
 nowe wyzwania w zarządzaniu ryzykiem 
 zarządzanie finansami 
 marketing w zarządzaniu 
 zarządzanie rozwojem regionalnym 
 zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie 
Reprezentacja SKZJiW wzięła czynny udział w 
konferencji przygotowując i wygłaszając referat. 

9. 25 – 27 
października 
2013 roku 

Wyjazd 
szkoleniowo – 
integracyjny 
„Radar 2013” 

Tradycyjnie we współpracy RWSS WE UMCS, 
KNE UMCS, KNZiM UMCS oraz SKNF UMCS w 
dniach 25-27 października został 
zorganizowany wyjazd integracyjno – 
szkoleniowy. Wyjazd ten miał na celu 
zachęcenie nowych studentów do czynnego 
włączenia się w życie wydziału i jednocześnie 
uczelni.  
Wyjazd cieszył się dużym zainteresowaniem 
wśród studentów. Podczas wyjazdu odbyły się 
prezentacje kół naukowych działających na 
Wydziale Ekonomicznym oraz liczne szkolenia 
przygotowane przez ich starszych członków, 
dodatkowo były zorganizowane zabawy 
integracyjne. 

10. 21 grudnia 
2013 roku 

Szkolenie z norm 
ISO dla członków 
SKZJiW 

Szkolenie dla członków SKZJiW UMCS w celu 
przybliżeniu zagadnień związanych z tematyką 
norm ISO oraz zarządzania Jakością   

 


