
Studia podyplomowe Lean w usługach organizowane są przez Szkołę Główną Handlową 
w Warszawie we współpracy z Kaizen Institute Poland.

Jedyne studia
w całości poświęcone

Lean w usługach

Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia roli Koordynatora Lean w organizacjach 
a w szczególności rozwijanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą w świadomy i profesjo-
nalny sposób eliminować marnotrawstwo z procesów, tym samym je optymalizując i pod-
nosząc wartość dodaną.

Studia skoncentrowane na przekazanie wiedzy na podstawie przykładów z obszaru logistyki, 
fi nansów, służby zdrowia oraz sieci sprzedaży. Wymiana dobrych praktyk dzięki realizacji 
wybranych zjazdów na terenie fi rm.

Uzyskaj świadectwo ukończenia Studiów 
Podyplomowych renomowanej uczelni Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie oraz 
międzynarodowy certyfi kat Kaizen Coach 
wydany przez Kaizen Institute Poland.

W USŁUGACH
LEAN



Studia podyplomowe polecamy szczególnie:

 � Osobom odpowiedzialnym za optymalizację 
procesów w organizacjach;

 � Osobom pełniącym funkcje administracyjne 
oraz logistyczne w odniesieniu do obszaru 
biurowego;

 � Menedżerom odpowiedzialnym za skuteczne 
zarządzanie firmą usługową, działem, departa-
mentem (w szczególności w obszarze obsługi 
Klienta) bądź obszarem administracyjnym;

 � Pełnomocnikom ds. zarządzania jakością;
 � Osobom, które chcą rozwijać swoje kompeten-

cje w zakresie zarządzania jakością, z uwzględ-
nieniem koncepcji TQM, Lean, kaizen.

Studia są skierowane do osób pracujących 
w firmach każdej wielkości, firmach usługo-
wych, urzędach, biurach, szpitalach oraz 
części administracyjnej firm produkcyjnych itp.

Zakres merytoryczny:
Program studiów obejmuje następujące zagadnienia tematyczne:

1. Nowe teorie w zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług.

2. Elastyczne i funkcjonalne łańcuchy dostaw. Zmiany w otoczeniu globalnym. 

3. Zarządzanie Lean – podstawy.

4. Rodzaje marnotrawstwa w usługach i sposoby ich eliminacji.  

5. Zarządzanie ludźmi w przedsiębiorstwach usługowych – podejście Lean.

6. Motywowanie do działań w zakresie ciągłego doskonalenia (Kaizen Lean Coach).

7. Zarządzanie przepływami w organizacjach usługowych. Podejście procesowe – podstawy. 

8. Data Governance jako podstawa efektywnego przetwarzania informacji biznesowych.  

Modelowanie i analiza procesów biznesowych.

9. Narzędzia optymalizacji procesów (Value Stream Maping, Value Stream Design).

10. Realizacja działań optymalizacyjnych (Kaizen Evant).

11. Zarządzanie przepływami w organizacjach usługowych – podejście procesowe – zaawansowane.

12. Podstawy zarządzania projektami.

13. Egzamin

Program obejmuje łącznie 166 godzin.

Narzędzia: 
Podczas szkoleń i warsztatów realizowanych w ramach studiów uczestnicy poznają zarówno twarde 

narzędzia (Value Stream Maping, Value Stream Design, podstawy Kanban, One point lesson, 5S) jak 

i rozwiną miękkie umiejętności potrzebne do ciągłego doskonalenia jakości usług (budowanie zespo-

łów i współpraca, komunikacja w zespole, prowadzenie krótkich szkoleń i prezentacji, radzenie sobie 

w trudnych sytuacjach). Studia rozwiną kompetencje u praktyków oraz będą gruntownym przygoto-

waniem dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w obszarze, kaizen, Lean i optymalizacji 

procesów. Uczestnicy studiów mają możliwość certyfikacji zawodowej – uzyskania międzynarodo-

wego certyfikatu Kaizen Coach w obszarze administracji rekomendowanego przez Kaizen Institute 

Consulting Group.



Tryb naboru:
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się poprzez rejestrację w Informatycznym 

Systemie Studiów Podyplomowych SGH: 
https://podyplomowe-rejestracja.sgh.waw.pl/Studia-PSLWU

Rekrutacja odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie 

w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

Wymagane dokumenty:
 ■ umowa o warunkach odpłatności za studia (wzór umowy)

 ■ formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych)

 ■ odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia – podpisany

 ■ CV

 ■ 1 fotografia

Zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego: wyraźna fotografia 

o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, przedstawiająca tę osobę bez 

nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego 

półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

Powyższe dokumenty znajdują się na stronie:

www.sgh.waw.pl/pslwu

Dokumenty można składać osobiście, przez osoby trzecie lub przesyłając na adres uczelni:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kolegium Gospodarki Światowej

ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, pokój 33

02-513 Warszawa

z dopiskiem: Podyplomowe Studia Lean w Usługach

Sposób finansowania kształcenia, zasady odpłatności:
Koszt uczestnictwa w studiach wynosi 7 600 zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach po 3 800 przed 
rozpoczęciem studiów i do końca trwania I semestru nauki obejmuje:

 ■ materiały dydaktyczne

 ■ świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 

 ■ zaświadczenie zrealizowania programu merytorycznego opartego na międzynarodowym licencjo-

nowanym know how Kaizen Institute Poland

 ■ certyfikat zawodowy Kaizen Coach w obszarze administracji rekomendowany przez Kaizen  

Institute Consulting Group (po zdaniu dodatkowego egzaminu przez zainteresowanych)

Numer konta do wpłaty generowany jest indywidualnie dla każdego słuchacza po zarejestrowaniu się 
na daną edycję studiów w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH.



Dodatkowe informacje i zapisy

Szkoła Główna Handlowa:

Katarzyna Faber

tel. (22) 564 93 65

e-mail: katarzyna.faber@sgh.waw.pl

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 

Kolegium Gospodarki Światowej

ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, pokój 17

02-513 Warszawa

Kaizen Institute Poland

ul. Koreańska 13

52-121 Wrocław

info@kaizen-institute.pl 

tel. 71 335 22 75

www.pl.kaizen.com

Organizacja Studiów:
Czas trwania: 2 semestry – 12 zjazdów, w tym 2 zjazdy wyjazdowe na terenie firmy usługowej/pro-

dukcyjnej (dział administracyjny) + zjazd egzaminacyjny.

Termin rozpoczęcia: październik 2018.

Zajęcia odbywać się będą w piątki (w godz. 17:00 – 20:30) i soboty (w godz. 9:00 – 16:00). W ramach  

studiów odbędą się 2 zjazdy wyjazdowe na terenie firmy usługowej/produkcyjnej (dział administra-

cyjny) wdrażającej działania kaizen (w godz. 8:00 –16:00). Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 

godzin i dni w przypadku realizacji zajęć na terenie firmy usługowej. Miejsca tych zajeć będą potwier-

dzone na 2 tygodnie przed zajęciami.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem zaliczenia studiów jest obecność na zajęciach, zaliczenie testów wiedzy, zdanie egzaminu 

pisemnego i ustnego z całości studiów oraz przygotowanie i obrona pracy.

Dokumenty ukończenia Studiów:
Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych   

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz zaświadczenie zrealizowania programu merytorycz-

nego opartego na międzynarodowym licencjonowanym know how Kaizen Institute – certyfikat 

Praktyka Kaizen.

Uczestnicy studiów mają możliwość dodatkowej certyfikacji zawodowej – uzyskania certyfikatu  

Kaizen Coach w obszarze administracji rekomendowanego przez Kaizen Institute Consulting Group 

(uzyskanie certyfikatu Kaizen Coach nie wymaga dodatkowych opłat).

Obsada personalna zajęć: 
Grono wykładowców stanowić będą pracownicy naukowi i dydaktyczni SGH specjalizu jący się 

w zagadnieniach teoretycznych i praktycznych będących podstawą merytoryczną studiów oraz kon-

sultanci kaizen, pracujący na know how Kaizen Institute Consulting Group, międzynarodowej firmy 

konsultingowej specjalizującej się we wdrażaniu rozwiązań kaizen (ciągłego doskonalenia) zarówno 

w firmach usługowo-administracyjnych jak i produkcyjnych, praktycy biznesowi z doświadczeniem 

i wieloletnim stażem trenerskim i konsultingowym.


