SPECYFIKACJA w zakresie
przeprowadzenia szkolenia
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TYTUŁ: Profesjonalna i kompleksowa obsługa klienta
TYTUŁ: Kluczowe umiejętności negocjacyjne
TYTUŁ: Zarządzanie projektem
TYTUŁ: Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych
TYTUŁ: Telefoniczna sprzedaż usług i obsługa klienta
TYTUŁ: Trening interpersonalny
TYTUŁ: Zarządzanie sobą w czasie
TYTUŁ: Zwinne Zarządzanie Projektem – AgilePM wraz z przeprowadzeniem egzaminu i wydaniem certyfikatu AgilePM
TYTUŁ: Six Sigma Yellow Belt
TYTUŁ: Six Sigma Green Belt
TYTUŁ: Six Sigma Black Belt
TYTUŁ: Lean Management Foundation

1. TYTUŁ: Profesjonalna i kompleksowa obsługa klienta
Grupa docelowa: osoby które chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami, w szczególności: osoby młode
(między 18-30 r. ż.) absolwenci różnego typu szkół, osoby w okresie rozwoju kariery zawodowej (os. między 30-40 r. ż.)
pracownicy i przedsiębiorcy, osoby w wieku średnim – pracujące lub bierne zawodowo (osoby po 40 r. ż.)
Czas trwania: 24 godzin x 6 grup x 3 edycje, razem 435 godzin zajęć
Liczebność grupy: 3 edycje x 6 grup x 10 osób w grupie; razem 180 uczestników
Lokalizacja szkoleń: Poznań (sale WSB i/lub zewn.)
Zakres merytoryczny:
1. Budowanie wizerunku profesjonalnego doradcy klienta
2. Podstawowe zasady procesu komunikowania się
3. Dostosowanie stylu obsługi do typu klienta - budowanie długotrwałych relacji
4. Budowanie postawy asertywnej w kontakcie z klientami i współpracownikami
5. Przekazywanie informacji negatywnej (niezgodnej z oczekiwaniami)
6. Asertywna komunikacja
7. Asertywna odmowa a proponowanie alternatywnych rozwiązań
8. Radzenie sobie z krytyką
9. Sytuacje trudne
10. Umiejętność opanowania emocji własnych i emocji drugiej strony
11. Radzenie sobie ze stresem
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Cele szkolenia
Zwiększenie efektywności komunikacyjnej w obsłudze klienta. Uczestnicy nabędą umiejętności w
identyfikowaniu faktycznych potrzeb rozmówcy, a także profesjonalnej obsługi klienta. Rozwinięte zostaną
także umiejętności budowania pozytywnego wizerunku poprzez określone postawy i zachowania.
Słuchacze zdobędą także umiejętność opanowywania sytuacji trudnych i stresujących.
Po szkoleniu uczestnik będzie miał wiedzę na temat:
 budowania wizerunku profesjonalnego doradcy klienta
 podstawowych zasad komunikowania się
 typologii klienta
 asertywnej postawy w kontakcie z klientem
 przyjmowania i radzenia sobie z krytyką ze strony klienta
 umiejętności opanowania emocji własnych i drugiej strony
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radzenia sobie ze stresem

KRYTERIA DOSTĘPU
Wykonawca posiada
-minimum wykształcenie wyższe
-doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia,
-minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, zgodne z tematyką szkolenia nie krótsze niż 5 lat - Oświadczenie do
uzupełnienia w formularzu oferty,
-minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów z danej tematyki dla osób dorosłych - Oświadczenie do uzupełnienia
w formularzu oferty.
Do oferty należy dołączyć CV trenera/osoby prowadzącej oraz proponowany szczegółowy program szkolenia.
2. TYTUŁ: Kluczowe umiejętności negocjacyjne
Grupa docelowa: wszyscy, którzy w pracy zawodowej lub w kwestiach prywatnych negocjują po stronie kupujących i/lub
sprzedających, w tym absolwenci, pracownicy instytucji i organizacji, osoby dorosłe szukające rozwoju zawodowego.
Czas trwania: 8 godzin x 6 grup x 3 edycje, razem 144 godzin zajęć
Liczebność grupy: 3 edycje x 6 grup x 10 osób w grupie; razem 180 uczestników
Lokalizacja szkoleń: Poznań (sale WSB i/lub zewn.)
Zakres merytoryczny:
1. Czym są negocjacje?
2. Poziomy konfliktu
3. Rodzaje negocjacji
4. Zespół negocjacyjny
- Funkcje i zakres obowiązków w zespole
- Kontrola nad zespołem
- Samokontrola
- Wysyłanie sygnałów
5. Proces negocjacji
- Przygotowanie
- Otwarcie
- Negocjacje właściwe
- Ustępstwa
- Zamknięcie
6. Trening negocjacji
7. Podsumowanie
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Po zakończeniu szkolenia słuchacze powinni zrozumieć i umieć zastosować następujące aspekty z zakresu:
 Wiedza:
- Słuchacz wie na czym polegają negocjacje, oraz poziomy konfliktu. Jak kontrolować swoje emocje i odczytywać je u
innych osób. Jak zaplanować i przeprowadzić negocjacje.
 Umiejętności:
- Słuchacz potrafi świadomie wykorzystać wiedzę w zakresie negocjacji
- Słuchacz lepiej rozumie samego siebie oraz rozmówców przez poszerzenie wiedzy i świadomości na temat
umiejętności miękkich niezbędnych w komunikacji
 Kompetencje społeczne:
- Słuchacz ma świadomość swoich dobrych i słabych stron
KRYTERIA DOSTĘPU
Wykonawca posiada
-minimum wykształcenie wyższe
-doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia,
-minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, zgodne z tematyką szkolenia nie krótsze niż 5 lat - Oświadczenie do
uzupełnienia w formularzu oferty,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej,
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-minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów z danej tematyki dla osób dorosłych - Oświadczenie do uzupełnienia
w formularzu oferty.
Do oferty należy dołączyć CV trenera/osoby prowadzącej oraz proponowany szczegółowy program szkolenia.
3. TYTUŁ: Zarządzanie projektem
Grupa docelowa: osoby chcące brać udział lub biorące udział w projekcie (niezależnie od branży i tematyki) i pełniące role
kierowników projektów, członków zespołów projektowych oraz pozostałych interesariuszy proj.
Czas trwania: 16 godzin x 6 grup x 3 edycje, razem 288 godzin zajęć
Liczebność grupy: 3 edycje x 6 grup x 10 osób w grupie; razem 180 uczestników
Lokalizacja szkoleń: Poznań (sale WSB i/lub zewn.)
Zakres merytoryczny:
1. Przegląd standardów zarządzania projektami, Metodyki Waterfall (PMI, Prince2, IPMA) oraz AGILE
2. Rola i kompetencje kierownika projektu
3. Projekt w organizacji
4. Procesy według metodyki
5. Projekt podstawy
6. Cykl projektowy
7. Dokumentacja projektowa
8. Umowy
9. Narzędzia zarządzania projektami zajęcia praktyczne. Cykl życia projektu / Model fazowy (kamienie milowe)/Gantt
10. Zarządzanie produktem
11. Karta Projektu
12. Narzędzia wspomagające zarządzanie projektami: MS Project i JIRA
13. Budżet projektu
14. Umowa w zarządzaniu projektami
15. Metoda Earned Value
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Uczestnicy nabędą kompetencje z obszarów:
 Wiedza:
- Słuchacz zna założenia popularnych metodyk zarządzania projektami. Potrafi zdefiniować ważne
produkty, które powstają podczas prowadzenia projektu. Wiedza powinna być usystematyzowana i gotowa do wykorzystania w
sposób procesowy.
 Umiejętności:
- Słuchacz potrafi poprowadzić mały i średni projekt, podejść do projektu w sposób systematyczny i metodyczny
- Potrafi poprawnie tworzyć produkty i strukturę w zarządzaniu projektami
 Kompetencje społeczne:
- Słuchacz współdziała i pracuje w grupie, komunikuje na odpowiednim poziomie, eskaluje w odpowiednim momencie.
Identyfikuje priorytety w uzgodnieniu z biznesem
KRYTERIA DOSTĘPU
Wykonawca posiada
-minimum wykształcenie wyższe
-doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia,
-minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, zgodne z tematyką szkolenia nie krótsze niż 5 lat - Oświadczenie do
uzupełnienia w formularzu oferty,
-minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów z danej tematyki dla osób dorosłych - Oświadczenie do uzupełnienia
w formularzu oferty.
Do oferty należy dołączyć CV trenera/osoby prowadzącej oraz proponowany szczegółowy program szkolenia.
4. TYTUŁ: Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych
Grupa docelowa: osoby chcące brać udział lub biorące udział w projekcie (niezależnie od branży i tematyki) i pełniące role
kierowników projektów, członków zespołów projektowych oraz pozostałych interesariuszy proj.
Czas trwania: 16 godzin x 6 grup x 3 edycje, razem 288 godzin zajęć
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Liczebność grupy: 3 edycje x 6 grup x 10 osób w grupie; razem 180 uczestników
Lokalizacja szkoleń: Poznań (sale WSB i/lub zewn.)
Zakres merytoryczny:
1. Istota autoprezentacji i wystąpień publicznych jako procesu komunikacji z otoczeniem.
2. Budowa wizerunku prezentera.
3. Rola prezentera zdefiniowanie oczekiwań publiczności.
4. Strategie autoprezentacyjne wykorzystywane podczas komunikacji z otoczeniem.
5. Opracowanie strategii przekazu informacji komunikacja informacyjna i perswazyjna.
6. Komunikacja werbalna - jak mówić aby publiczność słuchała.
7. Komunikacja niewerbalna - jak wyglądać i jak gestykulować aby publiczność słuchała.
8. Przygotowanie prezentacji/wystąpienia publicznego - zdefiniowanie etapów.
9. Analiza prezentacji i wystąpienia publicznego pod katem czasu, miejsca i wykorzystywanych narzędzi podczas przekazu.
10. Analiza najczęściej pojawiających się błędów podczas autoprezentacji i wystąpień publicznych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które pozwolą:
 Poznać strategie autoprezentacyjne wykorzystywane w komunikacji z otoczeniem.
 Przygotować prezentacje i wystąpienia publiczne oraz zrozumieć istotę ich tworzenia.
 Poznać elementy składowe komunikacji niewerbalnej i przećwiczą je w praktyce.
 Doskonalić własne umiejętności z zakresu: przygotowywania prezentacji pod kątem technicznym i wystąpień
publicznych przed publicznością i kamerą.
 Poznać najczęściej popełniane błędy podczas przygotowywania i realizacji autoprezentacji i wystąpień publicznych.
KRYTERIA DOSTĘPU
Wykonawca posiada
-minimum wykształcenie wyższe
-doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia,
-minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, zgodne z tematyką szkolenia nie krótsze niż 5 lat - Oświadczenie do
uzupełnienia w formularzu oferty,
-minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów z danej tematyki dla osób dorosłych - Oświadczenie do uzupełnienia
w formularzu oferty.
Do oferty należy dołączyć CV trenera/osoby prowadzącej oraz proponowany szczegółowy program szkolenia.
5. TYTUŁ: Telefoniczna sprzedaż usług i obsługa klienta
Grupa docelowa: skierowane do przyszłych i obecnych: handlowców, telemarketerów i pracowników call center, pracowników
działu obsługi klienta bądź działu sprzedaży, osób pracujących z klientami przez telefon.
Czas trwania: 16 godzin x 6 grup x 3 edycje, razem 288 godzin zajęć
Liczebność grupy: 3 edycje x 6 grup x 10 osób w grupie; razem 180 uczestników
Lokalizacja szkoleń: Poznań (sale WSB i/lub zewn.)
Zakres merytoryczny:
1. Rola jakości obsługi klienta
2. Poprawność języka
3. Psychologia rozmów z trudnymi klientami
4. Prowadzenie rozmów w warunkach nietypowych
5. Struktura rozmowy z trudnym rozmówcą
6. Emocje w czasie obsługi reklamacji i trudnego klienta
7. Badanie oczekiwań trudnego klienta
8. Przekonywanie i informowanie klienta
9. Umiejętność asertywnego komunikowania się
10. Reprezentowanie firmy/produktu/usługi w kontakcie z klientem
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które pozwolą:
 Prowadzić i kontrolować rozmowy z klientami.
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Budować długotrwałe relacje z rozmówcą.
Świadomie używać narzędzi komunikacyjnych wspierających budowanie relacji z klientami.
Efektywnie przekształcać cele strategiczne na konkretne cele do osiągnięcia.
Umiejętnie zaprezentować firmę/produkt/usługę w relacjach z klientem.

KRYTERIA DOSTĘPU
Wykonawca posiada
-minimum wykształcenie wyższe
-doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia,
-minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, zgodne z tematyką szkolenia nie krótsze niż 5 lat - Oświadczenie do
uzupełnienia w formularzu oferty,
-minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów z danej tematyki dla osób dorosłych - Oświadczenie do uzupełnienia
w formularzu oferty.
Do oferty należy dołączyć CV trenera/osoby prowadzącej oraz proponowany szczegółowy program szkolenia.
6. TYTUŁ: Trening interpersonalny
Grupa docelowa: osoby dla których rozwój własny i innych jest ważny. Celem jest pogłębienie i doskonalenie własnego rozwoju
zawodowego i osobistego.
Czas trwania: 40 godzin x 6 grup x 3 edycje, razem 720 godzin zajęć
Liczebność grupy: 3 edycje x 6 grup x 10 osób w grupie; razem 180 uczestników
Lokalizacja szkoleń: Poznań (sale WSB i/lub zewn.)
Zakres merytoryczny:
1. Kompetencje interpersonalne:
- Komunikacja,
- Wyrażanie emocji,
- Mechanizmy własnego zachowania i zachowania wobec innych ludzi.
2. Role grupowe:
- Spostrzeganie i analizowanie ról grupowych,
- Wywieranie wpływu.
3. Konflikt:
- Rozwiązywanie konfliktów i problemów międzyludzkich.
4. Proces grupowy.
5. Techniki pracy z grupą.
6. Sposoby komunikowania się w grupie:
- Informacja zwrotna,
- Treningowe komunikowanie się.
7. Procesy zmian osobistych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które:
 Poszerzą samoświadomość - uczestnik ma okazję do konfrontowania własnego obrazu ,,ja z informacjami zwrotnymi ze
strony grupy i prowadzących.
 Nauczy się, że rodzaj, intensywność, sposób wyrażania emocji determinują własne zachowanie oraz przebieg i
efektywność kontaktów interpersonalnych.
 Doświadczy działania procesu grupowego i lepiej rozumie jego dynamikę.
 Przekona się, że na postawy innych osób wpływają skojarzone z nimi emocje i dotychczasowe doświadczenia, które
niekoniecznie mają związek z osobą, z którą wchodzi się w reakcje.
KRYTERIA DOSTĘPU
Wykonawca posiada
-minimum wykształcenie wyższe
-doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia,
-minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, zgodne z tematyką szkolenia nie krótsze niż 5 lat - Oświadczenie do
uzupełnienia w formularzu oferty,
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-minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów z danej tematyki dla osób dorosłych - Oświadczenie do uzupełnienia
w formularzu oferty.
Do oferty należy dołączyć CV trenera/osoby prowadzącej oraz proponowany szczegółowy program szkolenia.
7. TYTUŁ: Zarządzanie sobą w czasie
Grupa docelowa: osoby, zainteresowane praktycznym działaniem systemów zarządzania sobą w czasie oraz chcące praktycznie
przećwiczyć najpopularniejsze metody i techniki.
Czas trwania: 16 godzin x 6 grup x 3 edycje, razem 288 godzin zajęć
Liczebność grupy: 3 edycje x 6 grup x 10 osób w grupie; razem 180 uczestników
Lokalizacja szkoleń: Poznań (sale WSB i/lub zewn.)
Zakres merytoryczny:
1. Efektywność w planowaniu i realizacji zadań. Korzyści wynikające z lepszej organizacji czasu pracy.
2. Diagnoza podstawowych barier w zarządzaniu sobą w czasie.
3. Kontrola czasu i identyfikacja przyczyn jego strat.
4. Reguły zarządzania sobą w czasie.
5. Narzędzia planowania czasu.
6. Asertywność a zarządzanie czasem.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które pozwolą:
 Zwiększenie efektywności pracy własnej.
 Zwiększenie skuteczności realizacji zadań i ustalania priorytetów.
 Umiejętność harmonijnego zarządzania obowiązkami w pracy i życiu osobistym.
 Mniej stresu i więcej komfortu na co dzień.
KRYTERIA DOSTĘPU
Wykonawca posiada
-minimum wykształcenie wyższe
-doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia,
-minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, zgodne z tematyką szkolenia nie krótsze niż 5 lat - Oświadczenie do
uzupełnienia w formularzu oferty,
-minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów z danej tematyki dla osób dorosłych - Oświadczenie do uzupełnienia
w formularzu oferty.
Do oferty należy dołączyć CV trenera/osoby prowadzącej oraz proponowany szczegółowy program szkolenia.
8. TYTUŁ: Zwinne Zarządzanie Projektem - AgilePM wraz z egzaminem i wydaniem certyfikatów AgilePM
Grupa docelowa: osoby zarządzające projektami, pracownicy firm usługowych z sektora IT, wszyscy zainteresowani stosowaniem
metodyki AgilePM w praktyce i uzyskaniem certyfikatu AgilePM Foundation.
Czas trwania: 16 godzin x 3 grup x 3 edycje, razem 144 godzin zajęć
Liczebność grupy: 3 edycje x 3 grup x 10 osób w grupie; razem 90 uczestników
Lokalizacja szkoleń: Poznań (sale WSB i/lub zewn.)
Zakres merytoryczny:
1. Wprowadzenie do Agile - co to jest podejście zwinne?
2. Podstawy AgilePM - ograniczenia projektu w podejściu tradycyjnym i zwinnym.
3. Role i odpowiedzialności - struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności.
4. Przygotowanie do zarządzania projektem AgilePM.
5. Zarządzanie projektem Agile - style zarządzania.
6. Procesy i produkty AgilePM.
7. Komunikacja.
8. Priorytetyzacja i okienka czasowe.
9. Sterowanie (kontrolowanie) projektem Agile.
10. Wymagania i szacowanie w AgilePM.
11. Planowanie projektów zwinnych.
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Szkolenie obejmie przeprowadzenie w każdej z grup egzaminu AgilePM Foundation certyfikującego wiedzę merytoryczna. Po
pozytywnym zaliczeniu egzaminu każdy z uczestników otrzyma certyfikat AgilePM.
KRYTERIA DOSTĘPU
Wykonawca posiada
-minimum wykształcenie wyższe
-doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia,
-minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, zgodne z tematyką szkolenia nie krótsze niż 5 lat - Oświadczenie do
uzupełnienia w formularzu oferty,
-minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów z danej tematyki dla osób dorosłych - Oświadczenie do uzupełnienia
w formularzu oferty.
Do oferty należy dołączyć CV trenera/osoby prowadzącej oraz proponowany szczegółowy program szkolenia.
Cena musi obejmować również koszt egzaminu/certyfikatu AgilePM Foundation
9. TYTUŁ: Six Sigma Yellow Belt
Grupa docelowa: każdy, kto chciałby poznać metodykę Six Sigma i udoskonalać procesy w swojej organizacji.
Czas trwania: 16 godzin x 6 grup x 3 edycje, razem 288 godzin zajęć
Liczebność grupy: 3 edycje x 6 grup x 10 osób w grupie; razem 180 uczestników
Lokalizacja szkoleń: Poznań (sale WSB i/lub zewn.)
Zakres merytoryczny:
1. Wprowadzenie do Six Sigma
2. Infrastruktura Six Sigma i umiejscowienie Yellow Belt
3. Metodyka DMAIC
4. Faza Define definiowanie problemu. Narzędzia: karta projektu, SIPOC, Pareto, VoC
5. Faza Measure pomiar procesu. Narzędzia: mapa procesu, plan zbierania danych, Gauge R&R
6. Faza Analyze analiza danych. Narzędzia: statystyczna kontrola procesu (SPC), box-plot, dot-plot, scatter diagram,
shikawa.
7. Faza Improve wdrożenie usprawnień. Narzędzia: burza mózgów, FMEA, macierz decyzyjna
8. Faza Control ocena rezultatów i utrzymanie zmiany. Narzędzia: Standaryzacja, Visual Management, 5S, Poka-Yoke.
9. Podsumowanie szkol.
10. Zaliczenie i certyfikat:
W ramach zaliczenia realizowany jest test kompetencyjny.
Forma zajęć: warsztaty i ćwiczenia, case Study, wymiana doświadczeń, gra symulacyjna
KRYTERIA DOSTĘPU
Wykonawca posiada
-minimum wykształcenie wyższe
-doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia,
-minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, zgodne z tematyką szkolenia nie krótsze niż 5 lat - Oświadczenie do
uzupełnienia w formularzu oferty,
-minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów z danej tematyki dla osób dorosłych - Oświadczenie do uzupełnienia
w formularzu oferty.
Do oferty należy dołączyć CV trenera/osoby prowadzącej oraz proponowany szczegółowy program szkolenia.
10. TYTUŁ: Six Sigma Green Belt
Grupa docelowa: pracownicy działów Jakości i Ciągłego Doskonalenia, technolodzy, kierownicy projektów, specjaliści i
inżynierowie zajmujący się wsparciem bądź optymalizacją procesów, właściciele MSP, wszystkie osoby zainteresowane
zwiększeniem kompetencji w zakresie doskonalenia procesów.
Czas trwania: 64 godzin x 3 grup x 3 edycje, razem 576 godzin zajęć
Liczebność grupy: 3 edycje x 6 grup x 10 osób w grupie; razem 90 uczestników
Lokalizacja szkoleń: Poznań (sale WSB i/lub zewn.)
Zakres merytoryczny:
Program obejmuje moduły-fazy
1. Define
Projekt: „Aktywność edukacyjna zawsze się opłaca!” (POWR.03.01.00-00-T110/18)

2.
3.
4.
5.
6.

Measure
Analyze
Improve
Control
Obrona projektów

Szkolenie obejmuje przeprowadzenie testów po każdej z faz DMAIC wraz obrony projektu przed komisja. Po pozytywnym
zaliczeniu egzaminu każdy z uczestników otrzymuje certyfikat Six Sigma Green Belt
Forma prowadzonych zajęć: warsztaty i ćwiczenia, analiza statystyczna, case study, konsultacje.
KRYTERIA DOSTĘPU
Wykonawca posiada
-minimum wykształcenie wyższe
-doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia,
-minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, zgodne z tematyką szkolenia nie krótsze niż 5 lat - Oświadczenie do
uzupełnienia w formularzu oferty,
-minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów z danej tematyki dla osób dorosłych - Oświadczenie do uzupełnienia
w formularzu oferty.
Do oferty należy dołączyć CV trenera/osoby prowadzącej oraz proponowany szczegółowy program szkolenia.
11. TYTUŁ: Six Sigma Black Belt
Grupa docelowa: obecnych jak i potencjalnych managerów zmian, liderów zespołów projektowych i działów doskonalenia,
kierowników działów, analityków procesowych, osób odpowiedzialnych za zmiany organizacyjne.
Czas trwania: 96 godzin x 2 grup x 3 edycje, razem 576 godzin zajęć
Liczebność grupy: 3 edycje x 6 grup x 10 osób w grupie; razem 60 uczestników
Lokalizacja szkoleń: Poznań (sale WSB i/lub zewn.)
Zakres merytoryczny:
1. Moduł I Faza Define (2 dni)
2. Moduł II Faza Measure (3 dni)
3. Moduł III Faza Analyse (3 dni)
4. Moduł IV Faza Improve (2 dni)
5. Moduł V Faza Control (2 dni)
6. Moduł VI Obrona projektów i certyfikacja (1 dzień)
Warunki certyfikacji Six Sigma Black Belt: zaliczenie testu po każdej z faz DMAIC na poziomie co najmniej 70% oraz realizacja
projektu na tym poziomie i jego obrona przed komisją.
KRYTERIA DOSTĘPU
Wykonawca posiada
-minimum wykształcenie wyższe
-doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia,
-minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, zgodne z tematyką szkolenia nie krótsze niż 5 lat - Oświadczenie do
uzupełnienia w formularzu oferty,
-minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów z danej tematyki dla osób dorosłych - Oświadczenie do uzupełnienia
w formularzu oferty.
Do oferty należy dołączyć CV trenera/osoby prowadzącej oraz proponowany szczegółowy program szkolenia.
12. TYTUŁ: Lean Management Foundation
Grupa docelowa: każdego, kto chciałby poznać metodykę Lean i już po pierwszym szkoleniu zacząć usprawniać procesy w swojej
organizacji.
Czas trwania: 16 godzin x 6 grup x 3 edycje, razem 288 godzin zajęć
Liczebność grupy: 3 edycje x 6 grup x 10 osób w grupie; razem 180 uczestników
Lokalizacja szkoleń: Poznań (sale WSB i/lub zewn.)
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Zakres merytoryczny:
PROGRAM:
1. Moduł I wprowadzenie do Lean Management
 Geneza Lean Management
 Podstawy funkcjonowania procesów
 Klient i dostawca w procesie (wewnętrzny i zewnętrzny) metoda Sipoc
 Diagnoza wartości dodanej w procesach
 8 typów marnotrawstwa obniżających efektywność
 Zmienność w procesach diagram Ishikawy
 Przepływ w procesach
 Podstawowe parametry procesu (czas taktu, czas cyklu, lead time, work in process)
 Paradoks efektywności efektywność zasobów czy efektywność przepływu
2. Moduł II narzędzia zwiększające efektywność procesów
 Organizacja wydajnego stanowiska pracy metoda 5S
 Matryca rozwoju zespołu pracowników Skill Matrix
 Zarządzanie wizualne w procesach
 Gemba, Gembutsu, Genjitsu złote zasady w miejscu pracy
 Podstawowe metody mapowania procesów
 Zapewnienie jakości i powtarzalności procesów Standaryzacja pracy
 Podstawy rozwiązywania problemów
 Wprowadzanie zmian w organizacji metodą małych kroków PDCA i Kaizen
Forma warsztatów:
Szkolenie prowadzone jest w formie gry symulacyjnej dzięki czemu uczestnicy w ciekawej i angażującej
formie uczą się stosowania podstawowych narzędzi Lean Management. Dodatkowo atrakcyjność warsztatu zwiększona jest
poprzez: warsztaty i ćwiczenia, case study zastosowania Lean w różnych branżach, wymiana doświadczeń.
Wymagania od uczestników:
Szkolenie to wprowadzenie do metody Lean. Nie wymaga od uczestników wcześniejszego przygotowania.
Szkolenie prowadzone jest od podstaw.
KRYTERIA DOSTĘPU
Wykonawca posiada
-minimum wykształcenie wyższe
-doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia,
-minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, zgodne z tematyką szkolenia nie krótsze niż 5 lat - Oświadczenie do
uzupełnienia w formularzu oferty,
-minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów z danej tematyki dla osób dorosłych - Oświadczenie do uzupełnienia
w formularzu oferty.
Do oferty należy dołączyć CV trenera/osoby prowadzącej oraz proponowany szczegółowy program szkolenia.
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