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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Lean Thinking dla inżynierów 

Kierunek studiów 
 

-------------------- 

Data rozpoczęcia studiów 
 

luty 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu 
 

2020/2021 
 

Poziom kształcenia 
 

II stopnia Grupa zajęć 
 

z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych 

Forma studiów 
 

stacjonarne Sposób realizacji 
 

na uczelni 

Rok studiów 
 

------------------ Język wykładowy 
 

polski 

 
 

Semestr studiów 
 

------------------ Liczba punktów ECTS 
 

2.0 

Profil kształcenia 
 

Ogólnoakademicki/praktyczny Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

 

Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 Dr inż. Joanna Czerska 

Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 

 
 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratoriu
m 

Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 15.0 
 

Aktywność studenta  
 i liczba godzin pracy 
 

Aktywność studenta 
 

Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów 
 

Udział w 
konsultacjach 
 

Praca własna 
studenta 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin pracy 
studenta 
 

30 2.0 18.0 50 

Cel przedmiotu 
 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcją Lean Thinking i zainicjowanie u 

nich budowy postaw pracy zespołowej opartej na 10 zasadach kaizen, wartościach, 

realizowanej misji oraz zasad osiągania celów z uwzględnieniem potrzeb człowieka 

uczestniczącego w procesie zmiany.  

Celem uzupełniającym przedmiotu jest przedstawienie studentom oczekiwań pracodawców 

względem ich postaw zespołowych i skłonienie studentów do refleksji nad ich aktualnymi 

postawami w toku pracy zespołowej. 

 
 

Efekty uczenia się  
przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny efektu 
 

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych do rozwiązywania 
problemów 

Student potrafi wykorzystać 

Lean Thinking i jego 

elementy w toku 

podejmowanych prac 

projektowych 

 

[SU1] Ocena realizacji 

zadania 

 

 
[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

Student potrafi dokonać 

oceny i refleksji postaw 

zespołowych członków grupy 

i zdefiniować potrzeby ich 

rozwoju 

 

[SK1] Ocena umiejętności 

pracy w grupie 

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania 

Student zna kluczowe 

elementy charakteryzujące 

pracę zespołową w 

kontekście pracy w 

przedsiębiorstwie 

 

[SW3] Ocena wiedzy 

zawartej w opracowaniu 

tekstowym i projektowym 

 
 

Treści przedmiotu 
 

1. Rys historyczny rozwoju koncepcji Lean (1W) 

2. Rola lean thinkinking w osiąganiu celów przedsiębiorstwa (1W) 

3. Kultura Lean i jej charakterystyka (2W) 

4. Definiowanie WHY dla zespołu i jego członków (3W) 

5. Kreowanie wartości zespołu (2W) 

6. Zasady diagnozowania dojrzałości zespołu w oparciu o 5 dysfunkcji pracy zespołowej 

(2W) 

7. Zasady implementacji Improvement i coaching Kata (6W) 

8. Zapewnienie efektywności procesów przez identyfikację 7 typów marnotrawstwa 

(3W) 
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9. Podstawy problem solving (8W) 

10. Refleksja nad pracą zespołową i postawami członków zespołów (2W) 

 
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

Przedmiotem nie powinni być objęciu studenci, którzy wybiorą przedmiot obieralny Lean 

Management (ZI sem 3) z uwagi na częściową redundancję treści 
 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 
 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

Udział w wykładach 80% 50% 

Prace projektowe 60% 50% 
 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
 

  
1. Pięć dysfunkcji pracy zespołowej. Opowieść o przywództwie. 

Patric Lencioni 
2. 
 
3. 

Zaczynaj od dlaczego. Jak wielcy liderzy inspirują innych do 
działania. Simon Sinek 
Toyota Kata, Mike Rother, 2009 

  

Uzupełniająca lista lektur 
 

1. Cel I. [T.] 1, Doskonałość w produkcji. Eliyahu M. Goldratt i Jeff 
Cox 

 

Adresy eZasobów 
  

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

Warsztat on-line: wartości naszego zespołu 

Warsztat on-line: moje Why w konteście Why zespołu 

Warsztat on-line: Diagnoza dysfunkcji pracy zespołowej 

Mini projekt: Identyfikacja 7 typów marnotrawstwa w wybranym procesie 

Mini projekt: Zastosowanie problem solving w praktyce 

Warsztat on-line: Moja refleksja nad pracą zespołową w kontekście Lean Thinking 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 

https://www.google.com/search?q=mike+rother&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SE9PsrAoVgKzzbPNjDMMtGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrFy52ZmpyoU5ZdkpBbtYGUEAGkeMDxJAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwix4KXJuZ3tAhWk_CoKHVmRD4QQmxMoATAZegQIDxAD

