
   
KARTA ZGŁOSZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 
WYDZIAŁ: Humanistyczny 
 
INSTYTUT: Filozofii 
 
NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: Coaching transformacyjny 
 
STUDIA PODYPLOMOWE: (zaznacz X) 

dodatkowa specjalność  X                  doskonalące    
 
PODGRUPA KIERUNKU STUDIÓW (wg załącznika) humanistyczna 
CZAS TRWANIA: dwa semestry 
OPŁATA ZA SEMESTR: 3000,00 zł 
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł 
 
REKRUTACJA: Nabór prowadzony będzie w oparciu o kolejność złożonych dokumentów 
(maksymalna liczba słuchaczy: 20). 
 
WYMAGANE DOKUMENTY: odpis lub poświadczona za zgodność z oryginałem 
kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (może być licencjat); jedno zdjęcie 
legitymacyjne; podanie w formie krótkiego listu motywacyjnego (maksymalnie strona 
znormalizowanego maszynopisu); poświadczenie uiszczonej opłaty rekrutacyjnej (oryginał) 
 
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 31.10.2017 
 
DOKUMENTY PRZYJMUJE: Sekretariat Studiów Podyplomowych Coaching 
transformacyjny przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego 
al. Wojska Polskiego 71A 
65-762 Zielona Góra 
Tel: +48 (68) 328 31 20 
 
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA: 
Studia składają się z 216 godzin zajęć realizowanych w formie ćwiczeń praktycznych (168 
godzin) oraz wykładów interaktywnych (48 godzin), a także praktyk pod superwizją (20 
godzin) w cyklach sobotnio-niedzielnych (z przerwą dwóch/trzech tygodni między zjazdami). 
Program studiów podyplomowych umożliwia słuchaczom zdobycie pogłębionej wiedzy z 
zakresu coachingu, przy czym akcent zostaje położony na jego rolę transformacyjną. Celem 
studiów jest w pierwszej kolejności stworzenie samym studentom przestrzeni do ich własnego 
rozwoju. Jest to możliwe dzięki procesowemu układowi zajęć, w jakich będą uczestniczyli. 
Słuchacze zostaną przygotowani do prowadzenia takiego rodzaju coachingu, który traktuje 
jednostkę ludzką globalnie – uwzględnia wyższe poziomy jej funkcjonowania, to jest jej 
tożsamość, wizję oraz misję. Model coachingu transformacyjnego, rozumianego jako proces 
osobistej przemiany, wpisuje się w najnowsze trendy jeśli idzie o rozwój potencjału ludzkiego 
– zarówno na płaszczyźnie prywatnej, jak i zawodowej; dotyczy przede wszystkim tego, kim 
klient procesu jest i kim może się stać dzięki świadomej obecności coacha. Takie podejście 
korzeniami sięga do sapiencjalnej tradycji starożytnych. Studia wpływają na wzrost poziomu 
samoświadomości przyszłych coachów. Studenci studiów podyplomowych poznają sposoby 
pracy wpływające na wzrost elastyczności działania, a także na nowo zdefiniowane 
podniesienie skuteczności działań.  



- do kogo adresowane: wszystkich zainteresowanych samorozwojem; osób chcących zdobyć 
nowy zawód związany ze wspieraniem rozwoju innych; nauczycieli; pedagogów, 
psychologów i psychoterapeutów; trenerów; menedżerów wszystkich szczebli; 
przedsiębiorców i właścicieli firm; pracowników działów HR; doradców, konsultantów 
- kwalifikacje po ukończeniu studiów: Studia dają kwalifikacje uprawniające do prowadzenia 
coachingu zarówno indywidualnego, jak i grupowego. Absolwent studiów podyplomowych 
może podjąć pracę w charakterze coacha zewnętrznego lub wewnętrznego (w rozmaitych 
organizacjach i instytucjach). 
 
INFORMACJE DODATKOWE: Program studiów obejmuje czterodniowy stacjonarny 
trening interpersonalny, a także superwizowany proces coachingu (student pracuje z tzw. 
rzeczywistym klientem, którego sam sobie szuka, ewentualnie zostaje on mu wskazany przez 
kierownika studiów). Studia prowadzone są przy współpracy z Instytutem Psychoedukacji i 
Rozwoju Integralnego w Krakowie. 
 
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Barbara Czardybon 
 
 
 
 


