
1 

Załącznik do uchwały nr 346 Senatu SGH 
z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

 

Program „Podyplomowych studiów coachingu” 

 

Cel studiów 
Celem studiów jest wyposażenie naszych słuchaczy w umiejętności i wiedzę 
przydatną w większości, jeśli nie wszystkich, zawodach związanych z kontaktami  
z innymi ludźmi. Cel ten możemy skutecznie realizować dzięki sprawdzonej kadrze 
wykładowców oraz programowi studiów, który łączy w sobie umiejętności z solidną 
wiedzą akademicką, praktykę z teorią oraz szerokie spojrzenie na coaching  
z pogłębioną analizą najważniejszych zagadnień. 
 
Naszym dążeniem jest pokazanie słuchaczom różnych podejść, odmian i stylów 
stosowanych w coachingu. Zaprezentowanie uczestnikom poszczególnych metod, 
technik i narzędzi stosowanych w coachingu. Dostarczenie słuchaczom umiejętności 
prowadzenia profesjonalnego coachingu oraz wykorzystanie metod coachingowych 
w różnych obszarach – w biznesie, pracy zespołowej, życiu osobistym – 
pozwalających na osiąganie konkretnych rezultatów i rozwój. Pokazanie 
uczestnikom metod nawiązywania relacji z klientem coachingu, analizy jego/jej 
potrzeb, zawarcia kontraktu coachingowego i kształtowanie długookresowych więzi. 

 

Efekty uczenia się (poziom 6 PRK) 

Po ukończeniu studiów słuchacze powinni: 

Wiedza 

rozumieć istotę coachingu, wiedzieć, co odróżnia coaching od 
innych metod rozwojowych, mieć świadomość różnych podejść do 
coachingu, znać podstawowe założenia coachingu, wiedzieć jakie 
są kluczowe kompetencje w coachingu, rozumieć znaczenie 
coachingu w zarządzaniu organizacją, znać i rozumieć podstawowe 
założenia przyjmowane na temat klienta coachingowego, mieć 
świadomość różnych podejść psychologicznych do procesu 
coachingu, znać nurty i kierunki współczesnej psychologii, wiedzieć 
jakie są kluczowe kompetencje psychologiczne coacha, rozumieć, 
jak można wykorzystać teorię uczenia się dla wzmocnienia efektów 
coachingu, znać metody prognozy, oceny własnych doświadczeń  
i opinii, badania i analizowania profilu osobowościowego  
i środowiska pracy, jak wygląda proces coachingu, kroki pojedynczej 
sesji coachingowej, zasady formułowania celów w coachingu, 
sposoby na badanie aktualnej sytuacji coachee, kryteria dobrze 
skonstruowanych pytań, zadania rozwojowe – jakie warunki powinny 
spełniać, znać podstawowe typy narzędzi diagnostycznych 
stosowanych w coachingu oraz ich optymalne zastosowania, 
wiedzieć jak uwzględniać wyniki z badan i analiz do optymalizacji 
procesu coachingowego, znać kodeksy etyczne coacha, mieć 
większą świadomość specyfiki własnego sposobu budowania  
i podtrzymywania kontaktu w trakcie rozmowy, znać i rozumieć 
kluczowe etapy rozwoju kariery, znać i rozumieć podstawowe 



2 

scenariusze rozwoju kariery i konsekwencje dokonywanych 
wyborów, znać zasady procesu planowania karieryi jego kontroli, 
znać zasady i narzędzia pozycjonowania się na rynku pracy, 
rozumieć sytuacje publiczne i ich kontekst społeczny, rozróżniać: ja 
– i mój wizerunek osobisty, rozpoznawać kalki językowe, mieć 
świadomość co decyduje o skutecznej autoprezentacji 

Umiejętności 

umieć zastosować poznane koncepcje w sytuacjach zawodowych, 
posiadać umiejętność rozumienia i analizowania coachingu  
w kontekście organizacji jako systemu otwartego, proponując 
rozwiązania coachingowe brać pod uwagę profesjonalizm, kwestie 
etyczne i poczucie odpowiedzialności, rozwinąć umiejętność 
słuchania, zadawania pytań i efektywnego ustalania zasad 
współpracy z innymi ludźmi, zdobyć praktyczne umiejętności 
pozwalające na budowanie bardzo dobrego kontaktu i w efekcie 
dobrych relacji, nabyć umiejętność świadomego projektowania 
relacji, diagnozowania i badania profilu osobowościowego  
i środowiska pracy wraz z analizą dopasowania obszarów 
kompetencyjnych, nabyć umiejętność przeprowadzenia sesji 
coachingowej, konstruowania celu, przeprowadzenia coachee przez 
wszystkie etapy sesji, nabyć podstawowe umiejętności czytania 
raportów z wybranych narzędzi diagnostycznych, posiadać 
umiejętność doboru odpowiednich narzędzi na różnych etapach 
coachingu, mieć umiejętność kreatywnego przekształcania lub 
tworzenia własnych narzędzi coachingowych, przeprowadzić 
rozgrzewkę aparatu mowy przed sesją coachingową 

Kompetencje 
społeczne 

mieć pozytywne i realistyczne oczekiwania wobec coachingu, umieć 
brać udział w dyskusji i przedstawiać swój punkt widzenia w sposób 
konstruktywny, inspirować do koaktywnego podejścia do innych 
ludzi, zwiększać swoją świadomość na temat swoich mocnych  
i słabych stron, pracować w zespole, dzielić się wiedzą z klientami  
i znajomymi, być w stanie wybrać najlepszą dla klienta metodę 
rozwoju osobistego, rozwinąć zaufanie do własnej intuicji i odwagę 
do powstrzymywania toksycznych interakcji, mieć świadomość 
integralnego podejścia do pracy doradczej w biznesie, rozwinąć 
świadomość zagrożeń i problemów, jakie mogą się pojawić na 
każdym etapie coachingu, świadomie poddawać analizie własny 
sposób prowadzenia rozmów coachingowych, mieć realistyczne 
oczekiwania wobec coachingu kariery, mieć realistyczną ocenę 
własnych kompetencji w tym zakresie, umieć brać udział w dyskusji  
i przedstawiać swój punkt widzenia w sposób konstruktywny, 
rozwinąć umiejętność przewidywania oczekiwań danej grupy  
i odpowiadania na nie, umiejętność przekazywania informacji w taki 
sposób, aby była ona prawidłowo odebrana 

 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Wymiar 
godzin 

Punkty 
ECTS 

1. Wstęp do coachingu 4 1 

2. Zaufanie w coachingu 4 1 
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3. Etyka w coachingu 4 1 

4. Psychologia w coachingu  6 2 

5. Profil i rozwój profesjonalnego coacha 4 1 

6. Coaching metodą Norman Benett  14 5 

7. Wdrażanie projektu coachingowego 10 3 

8. Autoprezentacja w coachingu  12 5 

9. Komunikacja w coachnigu  4 1 

10. Procedura w coachnigu  16 6 

11. Motywacja w coachingu 4 1 

12. Coaching osobisty  10 4 

13. Zarządzanie czasem w pracy coacha  4 1 

14. Superwizja w coachingu 4 1 

15. Coaching przywódczy 6 2 

16. Coaching zmiany 6 2 

17. Coaching zespołu 8 3 

18. 
Proces współpracy z klientem coachingowym – sesja 
coachingowa  

12 5 

19. Coaching konfliktu  6 2 

20. Coaching obserwacji 6 2 

21. Networking i marketing w coaching 6 2 

22. Coaching kariery 8 3 

23. Narzędzia diagnostyczne w coachingu 6 2 

24. Coaching menedżerski 8 2 

25. Mentoring 6 2 

 

Weryfikowanie 
efektów 
uczenia się 

• ustny egzamin na zakończenie studiów, projekt coachingowy, 
ocena aktywności studentów podczas zajęć, analiza studiów 
przypadków, ćwiczenia 

Sposób 
dokumentacji 

• indeksy, karty egzaminacyjne, protokoły egzaminacyjne, listy 
obecności 

 


