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STUDIA PODYPLOMOWE
„COACHING SPOŁECZNY – PRACA Z TRUDNYM KLIENTEM”
Cel
Celem studiów jest zapoznanie i przygotowanie słuchaczy do pracy z klientem z dysfunkcjami
społecznymi – zgodnie ze standardami coachingu.
Adresaci
Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, a w szczególności dla absolwentów kierunków:
praca socjalna, pedagogika, politologia, socjologia, psychologia, filozofia, teologia, którzy są
zainteresowani wsparciem osób pozostających na marginesie społeczeństwa oraz zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Wykładowcy
Kadrę dydaktyczną stanowią z jednej strony wykładowcy z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki i
filozofii (zajęcia teoretyczne), z drugiej natomiast osoby posiadające certyfikat Izby Coachingu (zajęcia
praktyczne).
Plan studiów
•
Psychologia społeczna
•
Struktury społeczne i zmiany społeczne. Problem marginalizacji oraz nierówności społecznej
•
Mechanizmy procesu zmian społecznych
•
Metody diagnozowania i interwencji w pracy społecznej
•
Wstęp do coachingu: etyka coacha, historia coachingu, coaching społeczny
•
Coaching wielopoziomowy
•
Struktura wywiadu psychologicznego
•
Metodyka i budowanie kontaktu z klientem
•
Life coaching – nastawiony na plany życiowe, wizję w życiu, dbałość o siebie, związki klienta
•
Coaching grupowy – nastawiony na problemy w związkach, relacjach w środowisku klienta
•
Coaching personalny – nastawienie na rozwój wewnętrzny klienta
•
Coaching peer to peer
•
Superwizja indywidualna
Czas trwania
•
dwa semestry
•
172 godziny
•
14 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 8:00-14:30)
Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów określonych
w planie studiów oraz złożenie egzaminu końcowego, który obejmuje problematykę przedmiotów
prowadzonych w ramach studiów. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez uwzględnienie
oceny uzyskanej z egzaminu końcowego oraz ocen uzyskanych z dwóch egzaminów przedmiotowych:
• Wstęp do coachingu: etyka coacha, historia coachingu, coaching społeczny
• Coaching peer to peer
Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Koszt uczestnictwa
około 1500 zł/semestr

Doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych – 16 lat
Liczba zrealizowanych i zakończonych studiów podyplomowych – 85 edycji
Liczba absolwentów studiów podyplomowych – 3.010 osób
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