
„Akademię KAIZEN” organizuje Instytut Organizacji 
Systemów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji 
Politechniki Warszawskiej przy współpracy Partnera 
merytorycznego Kaizen Institute Poland oraz Instytutu 
Industry 4.0.

 Kolejna, XIII edycja Studiów rozpocznie się w październiku 
2021 r., a zajęcia trwać będą do czerwca 2022 r.

 W tym czasie odbędzie się 11 zjazdów, czyli 227 godzin zajęć, 
w tym seminarium dyplomowe i BHP.

 Wspólna kadra konsultantów praktyków i wykładowców zapewni 
najwyższy poziom nauczania.

 Realizacja wybranych zjazdów w firmach produkcyjnych.

 Zakres tematyczny Studiów koncentruje się na KAIZEN, jako 
koncepcji zarządzania działalnością operacyjną i obejmuje 
podstawy wielu współczesnych systemów zarządzania, jak: 
Just-In-Time, Lean Management, Total Quality 
Management, Total Productive Maintenance.

Tematyka Studiów obejmuje zagadnienia związane z optymalizacją 
przepływu materiałów, skracaniem cykli produkcyjnych, minimalizacją 
zapasów, usprawnianiem pracy indywidualnej i zespołowej, racjona-
lizacją wykorzystania zasobów, orientacją na Klienta, podejściem pro-
cesowym, eliminacją strat, poprawą jakości i ciągłymi usprawnieniami, 
a także kierowaniem i motywowaniem zespołów. Zajęcia będą oparte 
o liczne przykłady z obszaru firm produkcyjnych oraz usługowych.

Zdanie egzaminu i zakończenie Studiów Podyplomowych po-
twierdzone jest Świadectwem ukończenia prestiżowej Uczelni Wyż-
szej. Dodatkowo wszystkie osoby, które przejdą i zaliczą szkolenia 
KAIZEN Basics, TPM i TFM otrzymają międzynarodowy certyfikat 
PRAKTYKA KAIZEN. Uczestnictwo w Studiach daje też szansę (po 
spełnieniu dodatkowych warunków) uzyskania międzynarodowego 
certyfikatu Trenera KAIZEN. Oba certyfikaty sygnowane są przez 
międzynarodową organizację Kaizen Institute, Ltd. Global Operations., 
która od 35 lat dba o rozwój przedsiębiorstw na całym świecie. 
Certyfikat ten jest uznawanym na wszystkich kontynentach doku-
mentem potwierdzającym zdobytą wiedzę.

Praktyczny wymiar Studiów realizowany jest m.in. poprzez pracę 
końcową, która jest studium przypadku usprawnienia wdrażanego 
w firmie studenta.
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** Terminy mogą ulec zmianie (harmonogram na pierwszy semestr zostanie 
potwierdzony do 30 września 2021, natomiast na drugi semestr do 
28 stycznia 2022)

*** Jesteśmy przygotowani, aby przeprowadzić zajęcia w formie online, jeśli 
sytuacja będzie tego wymagała

GRUPA DOCELOWA
Adresatami „Akademii KAIZEN” są przede wszystkim kierownicy 
wyższego i średniego szczebla, w tym dyrektorzy produkcji, logistyki, 
kierownicy służb i komórek planowania produkcji, zaopatrzenia, dys-
trybucji, gospodarki materiałowej, samodzielni specjaliści z zakresu 
zarządzania produkcją i logistyką oraz pełnomocnicy i specjaliści ds. 
restrukturyzacji przedsiębiorstw. Program Studiów powinien także 
zainteresować osoby zajmujące się wdrażaniem nowoczesnych syste-
mów zarządzania oraz osoby nadzorujące lub biorące udział w opraco-
wywaniu i realizacji programów usprawnień działalności produkcyjnej.

KOSZT UCZESTNICTWA
Cena za 2-semestralny program uprawniający do otrzymania Świa-
dectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych podana będzie na for-
mularzu zgłoszeniowym i wynosi 12 900 zł. Dopuszcza się możliwość 
opłacenia Studiów w 2 równych ratach, po uprzednim złożeniu pisma 
do Kierownika Studiów i pozytywnym jego rozpatrzeniu.

CERTYFIKAT TRENERA KAIZEN
W ramach Studiów Podyplomowych „Akademia KAIZEN” istnieje rów-
nież możliwość uzyskania honorowanego na całym świecie certyfikatu 
Trenera KAIZEN, wystawionego przez Kaizen Institute, Ltd. Global 
Operations. Warunkiem otrzymania certyfikatu Trenera KAIZEN jest 
ukończenie dodatkowych warsztatów KAIZEN TOOLBOX organizowa-
nych przez Kaizen Institute Poland oraz zdanie egzaminu wewnętrzne-
go KAIZEN. Koszt dodatkowych zajęć wynosi 1350 PLN + VAT. 

ZASADY NABORU
O przyjęciu na Studia „Akademia KAIZEN” decyduje kolejność zgłoszeń.
Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia Studiów I lub 
II stopnia. Ponadto od kandydatów wymagana jest co najmniej roczna 
praktyka zawodowa. Rekrutacja trwa do 30 września 2021 r.*

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia Studiów jest:
 � uzyskanie kompletu zaliczeń wszystkich przedmiotów przewi-
dzianych tokiem Studiów;

 � zdanie wymaganych egzaminów;
 � napisanie i obrona pracy końcowej, która będzie opisem kon-
kretnego wdrożenia w firmie studenta.

TERMINARZ I MIEJSCE ZAJĘĆ 
Zajęcia na Studiach Podyplomowych „Akademia KAIZEN” rozpoczy-
nają się w październiku 2021 r., a zakończą się w czerwcu 2022 r. 
Odbywać się będą w systemie dwudniowych zjazdów. 
Zajęcia prowadzone są w soboty w godzinach od 8:45 do 17:00  
(10 godzin) i niedziele od 8:00 do 14:40 (8 godzin). Odbędą się 
3 zjazdy wyjazdowe na terenie firm produkcyjnych. Istnieje możli-
wość organizacji dodatkowej wizyty w firmie uczestnika Akademii 
KAIZEN, pod warunkiem zaistnienia takiej możliwości. Organizator 
zastrzega sobie prawo zmiany godzin i dni w przypadku realizacji 
zajęć na terenie firm produkcyjnych – wówczas zajęcia mogą odbyć 
sie w  trybie piątek-sobota lub sobota-niedziela. Miejsce zajęć  – 
Warszawa lub na terenie firmy produkcyjnej (miejsce zajęć oraz ter-
min będą potwierdzane na 2 tygodnie przed zajęciami).

* Uprzejmie informujemy, że w przy-
padku zbyt małej liczby kandydatów 
grupa może nie zostać uruchomiona.

AKADEMIA KAIZEN XIII – SEMESTR 1

TERMIN PRZEDMIOT GODZ.

16.10.2021 Kaizen Basic 10

17.10.2021 Kaizen Basic 8

06.11.2021 TPM Basic 10

07.11.2021 TPM Basic 8

27.11.2021 TFM Basic 10

28.11.2021 TFM Basic 8

11.12.2021 TSM 10

12.12.2021 TSM 8

15.01.2022 TQM 10

16.01.2022 TQM 8

AKADEMIA KAIZEN XIII – SEMESTR 2

TERMIN PRZEDMIOT GODZ.

26.02.2022 KAIZEN Coach 10

27.02.2022 KAIZEN Coach 8

12.03.2022 TFM Advanced 10

13.03.2022 TFM Advanced 8

26.03.2022 TPM Advanced 10

27.03.2022 TPM Advanced 8

09.04.2022 VSM 10

10.04.2022 VSM 8

23.04.2022 VSM 6

24.04.2022 Seminarium dyplomowe 8

14.05.2022
Praktyczne elementy wdrażania Kaizen 
i Industry 4.0

10

15.05.2022
Praktyczne elementy wdrażania Kaizen 
i Industry 4.0

8


