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Temat: Zastosowanie Global MMOG/LE  Czas trwania: 9:30 – 17:00 

Zastosowanie procesu samooceny Global MMOG/LE z perspektywy klientów i dostawców. 
 
Wersja MMOG/LE : 5 
Metoda szkolenia: wykład, grupowa dyskusja, ćwiczenia 
Forma szkolenia: szkolenie otwarte, stacjonarne  
 

1. Wprowadzenie 1h 30 min 

2. Zawartość arkusza samooceny MMOG/LE 2h 

3. Przejście przez proces samooceny MMOG/LE 2h 

4. Podsumowanie i sesja pytań 1h 

 

Do kogo skierowane jest szkolenie? Cel kursu: 

 Dyrektorzy zakładów 
 
Menadżerowie działów: 

 Supply Chain 

 Zakupów 

 Magazynów 

 Produkcji 

 Kierownicy projektów 
 

 Wszyscy pracownicy 
zaangażowani w proces 
MMOG/LE 

 
 

Po ukończeniu kursu zdobędą Państwo następującą wiedzę i 
umiejętności: 
 

 Czym jest  MMOG/LE i do kogo jest skierowane? 

 Cele przeprowadzenia procesu samooceny MMOG/LE. 

 Podstawy poruszania się po aplikacji MMOG.np. 

 Jak poprawnie wypełnić arkusz samooceny? 

 Jak interpretować wyniki samooceny? 

 Wprowadzenie planu korekcyjnego na bazie MMOG/LE. 

 Korzyści wynikające z wprowadzenia procesu MMOG/LE. 
 

 

Wymagane przygotowanie uczestników 

Szkolenie jest otwarte i nie wymaga wcześniejszego przygotowania. 
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Szczegółowy plan kursu 

1. Wprowadzenie 1h 30 min 

a. Informacje porządkowe, przedstawienie uczestników i plan kursu 
b. Czym jest MMOG/LE i kim są jego twórcy? 
c. Do kogo adresowane jest MMOG/LE? 
d. MMOG/LE w zestawieniu z IATF 16949 
e. Jakie są potencjalne korzyści implementacji MMOG/LE w łańcuchu dostaw? 

15 min 
40 min 
10 min 
10 min 
15 min 

Przerwa na kawę 15 min 

2. Zawartość arkusza samooceny MMOG/LE 2h 

a. Aktualne wersje i aplikacje 
b. Sześć rozdziałów MMOG/LE 
c. Mapa procesu 
d. System punktowy 
e. Cele procesu samooceny MMOG/LE i kto powinien z niego korzystać? 

15 min 
60 min 
15 min 
15 min 
15 min 

Przerwa na lunch 30 min 

3. Przejście przez proces samooceny MMOG/LE 2h 

a. Wspólne sprawdzenie wiedzy 
b. Wprowadzenie do MMOG.np 
c. Jak przeprowadzić proces samooceny MMOG/LE? 

10 min 
50 min 
60 min 

Przerwa na kawę 15 min 

4. Podsumowanie 1h 

a. Wspólne sprawdzenie wiedzy –część 2 
b. Źródła i ważne linki 
c. Sesja pytań od uczestników 
d. Ocena kursu 

10 min 
10 min 
30 min 
10 min 

 


