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 Podstawa prawna 

 § 79 pkt. 4 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku 

 Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku 

(Uchwała Senatu PWSZ w Płocku z dnia 25 kwietnia 2017 r.) 

 Uchwała Nr 86/2018 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki z dnia 13 

listopada 2018 r. w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych  „Lean 

Management – szczupłe zarządzanie przedsiębiorstwem” 

 Uchwała Nr 70/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku  z dnia 

27 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i 

Informatyki studiów podyplomowych  
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 Cel studiów 

 

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom solidnej wiedzy praktycznej odnośnie 

uruchamiania i prowadzenia w firmach programów transformacji Lean. 

Proponujemy naszym Słuchaczom studia o charakterze praktycznym, prowadzone 

przez doświadczonych naukowców, a także przez trenerów z uznanych krajowych firm 

konsultingowych oraz doświadczonych menedżerów Lean z biznesu. Część zajęć 

dydaktycznych prowadzonych jest w zakładach produkcyjnych, co umożliwia praktyczne 

przećwiczenie wiedzy zdobytej w salach wykładowych. 

 Adresaci 

 

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które pełnią lub zamierzają pełnić funkcję  

 inżyniera procesu 

 specjalisty lub kierownika Lean Management 

 kierowników produkcji 

 dyrektorów produkcji 

 oraz do osób zarządzających firmami, które podjęły całościową lub częściową 

transformację Lean. 
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 Charakterystyka studiów 

 

Ogólna liczba godz. dydaktycznych dla jednego uczestnika: 176, w tym: 

 liczba godz. zajęć teoret. (wykłady)78 godz. 

 liczba godz. zajęć prakt. (ćwicz. warsztatowe)58 godz. 

 seminarium dyplomowe24 godz. 

 praktyki 16 godz. 

Planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia studiów 

 Rozpoczęcie: luty 2019 

 Zakończenie  listopad 2019 

Warunki uzyskania świadectw 

 zaliczenie przedmiotów kształcenia 

 Napisanie i obrona pracy dyplomowej 

Opis nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji po ukończeniu studiów 

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu Lean 

management oraz uczą praktycznych narzędzi wdrażania metod szczupłego zarządzania w 

przedsiębiorstwie. Absolwent studiów podyplomowych Lean Management: 

 posiada wiedzę, kompetencje i umiejętności, aby pełnić funkcję menedżera Lean w 

zakładzie o dowolnym profilu działalności 

 jest przygotowany, aby być liderem Lean na różnych szczeblach w firmie 

 potrafi właściwie dobierać narzędzia oraz stosować odpowiednie zasady konieczne dla 

funkcjonowania Lean 

 potrafi pokierować transformacją Lean w dowolnej firmie 

 jest dobrze przygotowany w zakresie tzw. miękkich uwarunkowań stosowania Lean, 

takich jak: przekonywanie zespołu, budowanie zespołów, pobudzanie kreatywności 

oraz motywowanie pracowników 

 może pełnić funkcję doradczą w projektach transformacji Lean w firmach. 

Miejsce lokalizacji zajęć 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Płock, ul. Gałczyńskiego 28/ Pl. Dąbrowskiego 2 
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 Plan studiów 

 

Lp. Przedmioty 

Liczba godz. Forma 

zaliczenia 

 

Łączna 

liczba 

godz. 

Punkty 

ECTS 

 
w ćw/ l/ 

k/war. 

S 

1 Zarządzanie projektami 8 8  Zal. 16  

2 
Systemy motywacyjne i rozwiązywanie 

problemów 
8 

8 
 Zal. 

16 
 

3 Podstawy Lean management 10 6  Zal. 16  

4 
Zarządzanie procesami wg Lean 

Management 
20 

20 
 Zal. 

40 
 

5 Zarządzanie Jakością wg TQM 8   Zal. 8  

6 Ergonomia pracy 8 8  Zal. 16  

7 Narzędzia systemów Lean Management 8 8  Zal. 16  

8 
MBO Zarządzanie przez cele w 

środowisku Lean Management 
8 

 
 Zal. 

8 
 

9. Seminaria dyplomowe   24 Zal. 24  

10 Warsztaty w zakładach pracy  16  Zal. 16  

 Łącznie 78 74 24  176  

 

w – wykład 

k/ćw/war/l– konwersatoria/ćwiczenia/warsztat/laboratorium komputerowe 

s - seminarium 

zal – zaliczenie 
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 Program studiów 

 

Studia adresowane do absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia. 

Procedura rekrutacji jest przeprowadzana bez względu na kierunek ukończonych studiów. 

 

Kwalifikacje: 

Program studiów zapewnia nabycie kompetencji i umiejętności zarządzania i 

wdrażania systemów i narzędzi związanych z filozofią szczupłego zarządzania 

przedsiębiorstwem z uwzględnieniem głównie procesów produkcyjnych. Absolwent 

zdobędzie wiedzę dotycząca skutecznego zarządzania projektami. Poznane narzędzia ułatwią 

prowadzenie projektów związane ze szczupłym zarządzaniem przedsiębiorstwem i zwiększą 

szansę na osiągniecie sukcesu i założonych celów. Do głównych kompetencji osoby, która 

ukończy studia będą należeć: umiejętność usprawniania procesów produkcyjnych, właściwe 

zarządzanie parkiem maszynowym, skracanie czasu przezbrojeń maszyn, praktyczne 

umiejętności rozwiązywania problemów w trakcie ciągłego doskonalenia procesów, poznanie 

metod analizy i projektowania systemów produkcyjnych.  

Dodatkową kwalifikacją będzie umiejętność zastosowania narzędzi i zasad podczas 

kształtowania stanowisk pracy oraz zaangażowania pracowników do samodzielnego 

wdrażania zmian, poprawy ergonomii z uwzględnieniem dodawania wartości w całym 

procesie produkcyjnym.  

Zajęcia warsztatowe pozwolą nabyć praktycznych umiejętności wykorzystywania 

narzędzi usprawniających procesy na każdym etapie produkcyjnym, takich jak 5S, SMED, 

TPM, Praca standaryzowana, itp. Absolwent pozna systemy zarządzania jakością wg metod 

TQM.  

Praca: 

Studia dedykowane są dla kadry każdego szczebla zarządzania, kadry inżynierskiej, 

kierowników działów produkcyjnych, logistycznych i technologicznych, a także 

przedstawicieli działów jakości, planowania, utrzymania ruchu i inżynierii przemysłowej oraz 

liderów zmian.  

 




