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W kierunku  jakości usług 



Mocne strony  
systemu zarządzania jakością opartego na MSUES 

„Skrojony 
na miarę”  

• MSUES 
współtworzy 
branża rozwojowa 

 

• założona cykliczna 
aktualizacja 
standardów 
(ostatnia 2017 
rok) 

Sprawdzony 
w praktyce  

• MSUES 
ewaluowany od 
strony instytucji 
szkoleniowych, 
dysponentów 
szkoleń, klientów 
(przedsiębiorców) 

 

• oceniony 
pozytywnie przez 
ekspertów 

 

• jesteśmy po teście 
MSUES 2.0 - 
doradztwa 

Edukuje       
i rozwija  

• wdrożenie MSUES 
powoduje realne 
podnoszenie 
jakości 

 

• odpowiedź na 
potrzeby rynku  

 

• ma wymiar 
edukacyjny i 
rozwijający firmę 
w kierunku jakości 

 

• aktualizacja 
Przewodnika 

 

Dba o jakość 
audytu 

• wymagania 
dotyczące kadry 
audytorów  

 

• wsparcie 
merytoryczne dla 
audytorów w 
zakresie specyfiki 
usług edukacyjno-
szkoleniowych 

Monitoruje 

instytucje     
i rynek  

• monitorowanie 
prowadzone jest    
w sposób ciągły,   
w oparciu                   
o reklamacje 
klientów i analizy 
ryzyka 

 

• dotyczy firm 
szkoleniowych 
oraz  firm 
audytujących 
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Proces weryfikacji  
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Promocja MSUES  

oraz jakości szkoleń i doradztwa 

 Kampania pod hasłem „Znak jakości dla Twojej firmy” – 
październik 2016: 

 Konferencja „Małopolska jakość szkoleń” 

 Spot reklamowy – pobierz film 

 Kampania pod hasłem „Szukaj szkoleń ze znakiem jakości”- 
wrzesień 2017: 

 film o potencjale viralowym pobierz film – połączony         
z działaniami promocyjnymi na Facebook i Youtube 

 Kampania 2018 celowana w wydarzenia i portale branżowe        
(HR, szkoleniowa) 

 Marketing szeptany… 
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Plany: Nowy Przewodnik po MSUES 2.0 (w druku) 

• Rozszerzony o standardy dla doradztwa.  

• Zaktualizowany w zakresie nowych trendów  

     i zmiany rynku. 

• Wzbogacony o wiedzę z konsultacji i z audytów w zakresie:  

–  dobrych praktyk,  

– warsztatu pracy audytora i przykładowych dowodów 
zgodności (plan audytu). 
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Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia  
plac Na Stawach 1 

30-107 Kraków 

Pokój 102  

tel.: 12 619 84 52  

e-mail: jakosc@wup-krakow.pl 
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