Instytut Spraw Publicznych UJ

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,
Z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do udziału w

VI Seminarium naukowo-praktycznym
Lean Higher Education
Lean Management w szkołach wyższych
nt. Zarządzanie zmianą w procesie wdrażania Lean Management i
BPM
Jest to już VI nasze spotkanie zorganizowane przez i dla pracowników uczelni
poświęcone restrukturyzacji procesowej z wykorzystaniem koncepcji opartych na podejściu
procesowym oraz Lean Management. Powoli nasze spotkania przekształcają się we wspólnotę
praktyków, stają się ważnym ogólnopolskim forum wymiany doświadczeń i wiedzy.
Celem seminarium jest prezentacja kulturowych, organizacyjnych i technicznych
uwarunkowań wdrażania podejścia procesowego i Lean Management w szkołach wyższych, ze
szczególnym uwzględnieniem problematyki:
 zarządzania zmianą,
 zarządzania strategicznego,
 zarządzania ryzykiem,
 zarządzania operacyjnego.
Na seminarium złożą się mini wykłady, studia przypadków, warsztaty oraz dyskusja.
Seminarium odbędzie się w dniach 26.09 – 27.09.2019, a gościć nas będzie
Politechnika Wrocławska.
Zaproszenie jest adresowane do wszystkich osób zainteresowanych wdrażaniem
podejścia procesowego i Lean Management w szkołach wyższych, zarówno w wymiarze
praktycznym, jaki i teoretycznym (pracownicy administracyjny, kierownicy, wykładowcy,
naukowcy).
Koszt udziału w seminarium wynosi 300 zł i obejmuje: koszty posiłków, koszty
materiałów oraz inne koszty własne organizatora (seminarium nie jest imprezą dochodową).
Proszę o wniesienie opłaty konferencyjnej na konto:

Instytut Spraw Publicznych UJ

SANTANDER BANK POLSKA S.A. 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434
z dopiskiem „VI seminarium LHE – imię i nazwisko uczestnika” do dnia 15.09.2018.
Uczestnicy seminarium we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu i noclegów.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy ryzyko@pwr.edu.pl do dnia 15.09.2019 r.
(formularz zgłoszenia w załączniku, w formularzu proszę wybrać warsztat, w którym chcecie
Państwo uczestniczyć).
Przy organizacji Seminariów wspiera Nas międzynarodowa sieć uczelni wdrażających
koncepcję Lean Management LeanHE HUB http://www.leanhehub.ac.uk/
Historię seminariów oraz bieżące informacje można znaleźć na:
Witryna
internetowa:
https://isp.uj.edu.pl/nauka/projekty/projekty-w-trakcierealizacji/lean-higher-education
Media
społecznościowe:
Lean
Higher
Education
Poland
https://www.facebook.com/groups/557268391343516/
Szczegółowe informacje możecie znaleźć Państwo w załącznikach.

Zapraszamy na kolejne, inspirujące spotkanie.
Z wyrazami szacunku
Kamila Cichecka
Artur Żałobka
Justyna Maciąg

