
Informacje organizacyjne 

Zapisy w systemie internetowym: 

www.podyplomowe-rejestracja.sgh.waw.pl/Studia-PSAPC 

Kontakt: 

Agnieszka Kiersnowska 

e-mail: akiersn@sgh.waw.pl 

telefon: +48 22 564 92 26 

Joanna Żukowska 

e-mail: jzukow@sgh.waw.pl 

telefon:  513 152 172  

STUDIA  PODYPLOMOWE  

Akademia Profesjonalnego Coacha 
w partnerstwie  

z CoachWise Professional Education Center™  

Akredytacja International Coach Federation  

Czesne 

Termin rozpoczęcia studiów: wrzesień 2017 

Studia trwają 2 semestry 

Tryb studiów: niestacjonarne, piątki i soboty 2 razy w miesiącu 

Kierownik studiów: dr Joanna Żukowska, tel.  513 152 172  

Sekretarz studiów: mgr Agnieszka Kiersnowska, tel. (22) 564 92 26 

 

Rekrutacja na studia 

Rekrutacja otwarta. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Opłata za studia (w tym materiały dydaktyczne) – 8500 zł.  

Możliwa płatność w dwóch ratach. 

 

Więcej informacji oraz lista wymaganych dokumentów: 

www.sgh.waw.pl/psapc 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Instytut Przedsiębiorstwa 

ul. Madalińskiego 6/8 

budynek M, pokój 106, I piętro 

02-513 Warszawa 



 kompletne wyposażenie do stosowania umiejętności i narzędzi coachingu  
w aktualnie pełnionej roli  zawodowej: menedżera, konsultant, trenera, etc. 

 kompletne przygotowanie do międzynarodowej akredytacji coachów na po-
ziomie ICF Associate Certified Coach (ACC) – łącznie ze zwolnieniem z egzami-
nu praktycznego ICF 

 uzyskanie potrójnego dyplomu – dyplom SGH, certyfikat Coachwise S.A.  
i akredytacja International Coach Federation 

 renoma SGH – uczelni o najwyższej pozycji w rankingach 
 metody i narzędzia CoachWise™ najbardziej rozpowszechnionej akredytowa-

nej metodyki coachingu w polskim biznesie 

 nadzór merytoryczny nad programem przez Senior Trenera i Coacha CoachWi-
se, ICF PCC Coach 

 członkostwo w Klubie Absolwenta CoachWise™ 

IV BLOK TEMATYCZNY: 

BUDOWANIE PROFESJONALNEGO 
PROCESU COACHINGOWEGO ZGOD-
NIE Z METODYKĄ COACHWISE 

Metodyka CoachWise™ to zaprojekto-
wana na potrzeby biznesu metodyka, 
wspierająca osiąganie celów poprzez 
zrównoważone odkrywanie i wykorzy-
stywanie zasobów osobistych i organi-
zacyjnych.  

Obejmuje wiedzę dotyczącą prowa-
dzenia indywidualnych i grupowych 
programów coachingowych i mento-
ringowych oraz systemowego wdraża-
nia coachingu i mentoringu w organi-
zacjach poprzez integrowanie go 
z procesami biznesowymi.  

Jakość i profesjonalizm programów 
szkoleniowych opartych na metodyce 
CoachWise™ zostały potwierdzone 
akredytacją International Coaching 
Federation.  

Obecnie akredytację na tym poziomie 
posiada około 140 programów na 
świecie.  

II BLOK TEMATYCZNY: 

ZASADY PROFESJONALNEGO 
COACHINGU W TYM: 

Aspekty psychologiczne, coaching 
a inne profesje i inne ciekawe za-
gadnienia. 

Łączna liczba godzin: 180 

I BLOK TEMATYCZNY: 

COACHING – ZAJĘCIA 
INTEGRACYJNO-WYRÓWNAWCZE  

www.sgh.waw.pl/psapc 

Dla kogo? 

 Studia skierowane są do: Coachów, Trenerów, Menedżerów, Mentorów, Do-
radców, Psychologów, Przedstawicieli handlowych, osób zainteresowanych 
zagadnieniami coachingu, posiadających podstawową wiedzę w tym zakresie.  

Zapraszamy na Podyplomowe Studia 

Akademia Profesjonalnego Coacha 

III BLOK TEMATYCZNY: 

ODMIANY COACHINGU W TYM 
MIEDZY INNYMI: 

Mindsonar, coaching systemowy, 
coaching talentów, coaching bi-
zensowy, coaching sprzedaży, po-
dejście coachingowe do zarządza-
nia i inne aktualne trendy w coa-
chingu. 

Uzyskanie podwójnego dyplomu – 
dyplomu SGH oraz certyfikatu Coa-
chWise™ – potwierdzającego komplet 
kryteriów na drodze do uzyskania 
akredytacji ICF na poziomie ACC  
– 60 godzin edukacyjnych oraz  
10 godzin mentor coachingu (3 indy-
widualne godziny poza programem 
studiów). 

Program Studiów Dlaczego warto? 

Dyplom SGH, Certyfikat CoachWise™, Akredytacja ICF  


