Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą
studiów podyplomowych realizowanych
w ramach:

AKADEMIA LEAN
PIERWSZA I JEDYNA W MAŁOPOLSCE

AKADEMII
DOSKONALENIA MENEDŻERSKIEGO

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INFORMATYKI W KRAKOWIE

l Zarządzanie zespołem sprzedażowym – studia podyplomowe,
których partnerem jest firma Metis
l Narzędzia coachingowe w zarządzaniu – studia podyplomowe,
których patronem jest Stowarzyszenie Horyzontalni

a także:

AKADEMII
FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI
AKADEMII IT
AKADEMII
ZARZĄDZANIA W OPIECE
ZDROWOTNEJ
Studia podyplomowe – co nas wyróżnia?
Uczelnia uzyskała wysokie oceny za jakość kształcenia wystawione przez
Polską Komisję Akredytacyjną
W programie studiów kładzie się nacisk na zdobycie nowoczesnej wiedzy w zakresie wybranej specjalności
oraz odpowiednich, do potrzeb rynku pracy, kwalifikacji praktycznych.
W procesie dydaktycznym, oprócz pracowników naukowych, zaangażowani są również
specjaliści – praktycy, którzy prowadzą warsztaty projektowe i konsultacje oparte na metodzie case study.
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Charakterystyka studiów:

Program studiów obejmuje wprowadzenie
w nowoczesną metodykę zarządzania Lean
Management, znajdującą zastosowanie
zarównow firmach produkcyjnych, jak
i usługowych oraz Centrach Usług
Wspólnych.
Szybko zmieniający się rynek i nasilająca się
konkurencja powodują, że firmy poszukują
sposobów na podnoszenie swojej
efektywności oraz zwiększenie elastyczności.
Lean management jest idealnym rozwiązaniem, ponieważ stawia na

ciągłe usprawnianie firm oraz organizacji,
co przynosi wymierne korzyści finansowe.
To właśnie dlatego liczba firm wdrażających
Lean Management dynamicznie rośnie,
a co za tym idzie, zwiększa się także popyt na
specjalistów z praktycznymi kompetencjami
w zakresie Lean Management.
W trakcie studiów, w inspirującej atmosferze
i pod opieką doświadczonych ekspertów
praktyków, uczestnicy nabędą wiedzę
i umiejętności z zakresu zarządzania
procesami i ich ciągłego usprawniania.

Organizacja studiów:
Program studiów dwusemestralnych obejmuje 180 godzin dydaktycznych.
Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, które obejmują komponenty:
teoretyczny oraz praktyczny. Liczba punktów ECTS – 47.
Studia organizowane są w trybie niestacjonarnym:
weekendowym (sobota i niedziela 9:00-17:00), maksymalnie 2 zjazdy w miesiącu.

Atuty studiów:
l Kadrę studiów stanowią wyłącznie praktycy Lean, który prowadzą projekty
usprawnieniowe w wielu polskich i międzynarodowych firmach: produkcyjnych,
usługowych, Centrach Usług Wspólnych.
l Przewaga zajęć praktycznych.
l Wizyty studyjne w firmach wdrażających Lean.
l Dla najlepszych studentów możliwość płatnych praktyk.
l Certyfikat Praktycznej Znajomości Lean Management wydany przez czołową firmę
konsultingową w Polsce – Lean Action Sp. z o.o.
l Uczestnictwo w działającym przy WSEI Klubie Ekspertów Lean.
l Prawo do uczestniczenia ze zniżką w szkoleniach organizowanych przez Akademię Lean.

Sylwetki wykładowców:
Michał Wolak, Prezes zarządu Lean Action Sp. z o.o.
Kierownik merytoryczny studiów. Manager, trener, coach, konsultant. Ukończył studia
magisterskie z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
Szkołę Trenerską w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie oraz
studia podyplomowe z Coachingu na Wyższej Szkole Europejskiej im. J. Tischnera w Krakowie.
Prowadził szkolenia oraz programy szkoleniowe dla m.in. TVP S.A., KGHM, Huta Łabędy,
Redwoods, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, DGA S.A., Akademii Medycznej w Warszawie
oraz liczne szkolenia otwarte z umiejętności miękkich: komunikacji i asertywności. Specjalizuje się w prowadzeniu
szkoleń dotyczących podnoszenia jakości i efektywności pracy, a szczególności wdrażania Lean Management.
Wielokrotny mówca na Konferencjach „Lean Management w Praktyce”, „Service Process Improvement”
oraz „Coaching a Przywództwo”. Prowadził i uczestniczył w projektach wdrożeniowych Lean Management
m.in. w: Lufthansa, KGHM, Stolbud Włoszczowa, Capgemini, Dr. Oetker, Kopex, Akademickie Inkubatory
Przedsiębiorczości, Rothlehner, Winkelmann, Roboty Przemysłowe i wiele mniej znanych.

Andrzej Kinastowski
Global Continuous Improvement
Program Manager w Lufthansa
Global Business Services.
Wcześniej m.in. Process
Excellence Lean Six Sigma Black
Belt w UBS Poland, Lean Master
w Capgemini. Metodykami ciągłego usprawniania
zajmuje się od 2006 roku. Praktyk wdrażania Lean
w procesach usługowych za pomocą projektów
w formacie Lean Workout. Fan koncepcji Kaizen.
Uważa, że najlepsze procesy i projekty opierają się na
zaangażowaniu i odpowiedzialności pracowników.
Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt,
doświadczony trener Lean i Six Sigma. W wolnych
chwilach nurkuje i fotografuje – czasem nawet
jednocześnie.

Katarzyna Lenar
– Continuous
Improvement Manager
Absolwentka Akademii GórniczoHutniczej, Uniwersytetu
Pedagogicznego oraz
Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Lean Leader, certyfikowany Six Sigma
Black Belt oraz Pełnomocnik ds. Systemu
Zarządzania Jakością. Na swoim koncie posiada
7 – letnią praktykę we wdrażaniu Ciągłego
Doskonalenia zarówno w firmach produkcyjnych jak
i usługowych. Prowadzi szkolenia, gry symulacyjne
z wykorzystaniem narzędzi i metod Lean. Prowadziła
zajęcia w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis
University w Nowym Sączu.

Adresaci studiów:
l Pracownicy, planujący przyspieszyć rozwój swojej kariery w:
zarządzaniu produkcją, w działach zarządzania jakością oraz działach
ciągłego doskonalenia.
l Specjaliści działów jakości, zarządzania produkcją oraz działów
ciągłego doskonalenia, chcący uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności.
l Menadżerowie, chcący usprawniać zarządzanie procesami
i pracownikami w swoich organizacjach.
l Właściciele firm, pragnący podnosić efektywność swoich
przedsiębiorstw.

