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LEAN GREEN – TRANSFORMACJA LIDERÓW  
W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Unikatowe połączenie zarządzania strategicznego z myśleniem projektowym, 
w duchu kaizen i lean oraz zrównoważonego rozwoju. Kształtowanie kompetencji 
miękkich  lidera przyszłości. Najnowsze koncepcje zarządzania. Zasady budowy 
trwałej przewagi konkurencyjnej poprzez innowacje, nowe modele biznesowe, 
rozwój produktów i usług. Program zgodny z najnowszymi regulacjami Unii Euro-
pejskiej i oczekiwaniami akcjonariuszy, instytucji finansowych. 

W PROGRAMIE:

ADRESACI STUDIÓW
• menedżerowie najwyższego i średniego szczebla odpowiadający za różne obszary 

działalności organizacji, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętność integracji 
aspektów gospodarczych, społecznych i środowiskowych z kompetencjami  
miękkimi i projektowymi 

• przedsiębiorcy, którzy chcą budować i rozwijać biznes w sposób zrównoważony  
i odpowiedzialny, 

• menedżerowie, który zarządzają w swoich organizacjach obszarem zrównoważone-
go rozwoju i CSR, chcą uzupełnić swoją wiedzę i poszerzyć ją o aspekty dotyczące 
szans i możliwości związanych z cyfryzacją, regulacjami prawnymi Unii Europejskiej 
oraz zielonym projektowaniem

• osoby, które chcą rozwijać kompetencje liderskie (lidera przyszłości) w obszarze 
zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego zarządzania w oparciu  
o umiejętności strategicznego projektowania

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZA 
• Świadectwo ukończenia studiów pomaga i daje szansę na osiągnięcie sukcesu  

w biznesie i wyższe wynagrodzenie. 
• W trakcie studiów uczestnicy: zdobywają najnowszą wiedzę na temat złożonych 

współzależności istniejących w dzisiejszym biznesie, analizują konkretne rzeczy-
wiste przypadki, dzięki czemu rozwijają swoje umiejętności praktyczne i budują 
ekskluzywną sieć kontaktów zawodowych. Jest to niezwykle ważne, ponieważ 
osiągnięcie sukcesu zależy nie tylko od samego dyplomu ale przede wszystkim  
od zdobytej wiedzy („know-how”) i od nawiązanych znajomości („know-who”).

• Studia są unikatową propozycją wartości – łączą wiodący trend zrównoważonego 
zarządzania organizacją w oparciu o podejście projektowe z koncentracją  
na efektywności działania, dzięki zastosowaniu praktyk lean’owych.

• Studia umożliwiają wymianę poglądów i doświadczeń z liderami z różnych branż. 
Studia kładą szczególny nacisk na liczne metody i rozwiązania, dzięki którym  
uczestnicy mogą połączyć teorię z praktyką.

• Świadectwo ukończenia studiów oraz Certyfikaty Kaizen Institute oraz GPM są 
dobrą inwestycją w przyszłość, co potwierdzają diagnozy dotyczące oczekiwanych 
kompetencji liderów przyszłości. To długoterminowa inwestycja o trwałej wartości, 
jest silnym atutem znacząco wzmacniającym szanse na rozwój kariery.

180 godzin 
Całkowity koszt 8600 zł, możliwe raty.
Zajęcia w piątki 17.10-20.20 i soboty 9.00-16.00  
raz lub dwa razy w miesiącu.

• Globalne wyzwania 
Globalne wyzwania liderów jutra, makro 
–  trendy dla świata i Polski, etyczny łańcuch 
wartości, Idea lean-green, zrównoważony 
rozwój wg Green Project Management 
(GPM)

• Przywództwo (leadership)  
a zrównoważony rozwój – cz. pierwsza 
Lider zrównoważonego rozwoju wg GPM. 
Ekosystem kultury Lean, zadania i wymaga-
nia stawiane trenerowi Kaizen. Skuteczne 
komunikowanie się

• Zrównoważona strategia i jej  
operacjonalizacja 
Strategia i miejsce procesów i projektów 
w organizacji. Model transformacji Kaizen. 
Zrównoważona strategia i jej operacjonaliza-
cja. Ocena organizacji na ile działa w sposób 
zrównoważony. Model PSM3 (Portfolio, 
Program & Project Sustainability Model)

• Transformacja w kierunku  
zrównoważonego rozwoju 
Wprowadzenie do zrównoważonego 
rozwoju. Odziaływanie na społeczeństwo, 
środowisko, gospodarkę. Plan Zarządzania 
Zrównoważonym Rozwojem (SMP)

• Przywództwo (leadership)  
a zrównoważony rozwój – cz. druga 
Kompetencje behawioralne – samoocena. 
Zrównoważone zarządzanie zespołem. 
Wyzwania lidera w świecie cyfrowym, kom-
petencje miękkie według modelu Synercube

WIĘCEJ NA:

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

• Pierwszy na polskim rynku  
program studiów łączący obsza-
ry zrównoważonego rozwoju, 
zarządzania projektami, trans-
formacji kaizen i filozofii lean

• Kształtujemy kompetencje  
liderów przyszłości

• Umożliwiamy uzyskanie  
międzynarodowych certyfikatów 
Kaizen i GPM

https://ssl-oferta.sgh.waw.pl/pl/studiapodyplomowe/Lean_Green_-_transformacja_liderow_w_kierunku_zrownowazonego_rozwoju/Strony/default.aspx?utm_source=katalog-pdf

