
MBA
lean management



MBA LEAN MANAGEMENT

Certyfikaty Lean
Management

Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych MBA Konsultanci Lean

Case studies 2.0

Drodzy zainteresowani studiami podyplomowymi MBA Lean Management,

stoicie przed wyborem studiów MBA. Na tym poziomie edukacyjnym nie ma już miejsca na niewłaściwe decyzje. Jeśli chcecie dążyć
do rozwoju swojej kariery oraz ugruntowania swojej pozycji na rynku zawodowym, warto wybrać rozwiązania specjalistyczne i niepo-
wtarzalne. Takim wyborem są z pewnością jedyne w Polsce studia podyplomowe MBA Lean Management, które umożliwiają
nauczenie się zarządzania w kulturze Lean.

Uczymy wyjątkowego sposobu zarządzania w niepowtarzalny sposób. Odeszliśmy od tradycyjnych ról wykładowców i studentów. Pro-
wadzimy nasze zajęcia w sposób warsztatowy. Każdemu uczestnikowi naszych studiów jest przypisany Konsultant Lean, który poma-
ga w realizacji projektu wdrożeniowego, asystuje na drodze budowania indywidualnych kompetencji i mobilizuje do tworzenia niesza-
blonowych rozwiązań w ramach przewidzianych w programie studiów konsultacji. Uczymy w działaniu! Studenci otrzymują pakiet
informacji, materiałów i narzędzi wspierających ich rozwój i wdrożenie Lean. Połączyliśmy znaną metodykę Case Study, w której
analizujemy przypadki różnego rodzaju firm podążających drogą Process Management z budowaniem Kultury Lean.
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Budowanie własnej ścieżki kariery jest procesem, który można zaplanować. Można także mieć realny wpływ na jego prędkość. Wystarczy wybrać odpowiednie
czynniki, które przyspieszą rozwój zawodowy. Jednym z nich są specjalistyczne studia podyplomowe na poziomie MBA. Świadectwo ukończenia jedynych w Polsce
studiów podyplomowych MBA w zakresie zarządzania kulturą Lean w organizacjach może stać się kamieniem milowym w Twojej karierze!



Musisz posiadać świadectwo 
ukończenia studiów I lub II stopnia, 
czyli licencjackich, magisterskich
lub inżynierskich

Rekrutacja na studia podyplomowe MBA powinna być poprzedzona przemyślaną decyzją. Zgromadzenie niezbędnych dokumentów to tylko formalność.
Najważniejsza jest determinacja i chęć zdobycia unikalnej wiedzy oraz opanowania nowych umiejętności. Jeśli nie masz żadnych doświadczeń z za-
rządzaniem w kulturze Lean, możesz je zdobyć na naszych studiach. Jeśli jesteś już doświadczonym Managerem, z pewnością pogłębisz swoje kompetencje!

Zgromadź dokumenty
niezbędne do rekrutacji

Wypełnij formularze,
które odnajdziesz na
stronie internetowej
studiów*

Dołącz dowód
wniesienia opłaty
wpisowej
w wysokości 300 zł**

Zapraszamy do kontaktu:
Biuro MBA 
mba@handlowa.eu
+48 713 331 191
WSH, ul Ostrowskiego 22, 
53-238 Wrocław

Jesteś
zdeterminowany,
by ukończyć studia
podyplomowe
MBA na uznanej
uczelni w ramach
jedynego w Polsce
programu MBA
zarządzania
w kulturze LEAN

*www.handlowa.eu/oferta-edukacyjna/mba/mba-lean-management/
**wpłaty należy dokonywać na konto WSH we Wrocławiu:       
   Bank Zachodni WBK S.A. 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

2. czy jestem gotowy na studia podyplomowe MBA?

Motywacja

Ukończone
studia

Zgromadzone

dokumenty
Wypełnione

formularze

Opłata
rekrutacyjna

Złożenie

dokumentów

17 700 złCZESNE











4. wsparcie na całą karierę



5. warunki organizacyjne

50% wszystkich zjazdów na terenie przedsiębiorstw partnerskich oraz w Lean
Service Institute (Niemcy)* lub z udziałem praktyków z przedsiębiorstw
partnerskich podążających drogą Lean

Konsultacje z opiekunem projektu wdrożeniowego

Każdy zjazd w formie warsztatowej

Implementacyjny charakter projektu wdrożeniowego

Gry symulacyjne

Zaliczenia cząstkowe, zadania domowe

240 
godzin

SEMESTR PIERWSZY SEMESTR DRUGI

*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID - 19
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