Coaching i mentoring
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Studia podyplomowe

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2018/08/21/24575/206140

Cena netto

10 000,00 zł

Cena brutto

10 000,00 zł

Cena netto za godzinę

24,39 zł

Cena brutto za
godzinę

24,39

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

410

Termin rozpoczęcia
usługi

2018-10-27

Termin zakończenia
usługi

2020-02-29

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2018-08-22

Termin zakończenia
rekrutacji

2018-10-15

Maksymalna liczba uczestników

16

Kategoria główna KU

Inne

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych prowadzących do zdobycia
kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572,
z późn. zm. )

Zakres tematyczny

Studia Podyplomowe

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Uniwersytet Marii Curie
Skłodowskiej w Lublinie

Osoba do
kontaktu

Kamila Pękala

Telefon

E-mail

studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

815375845

Cel usługi
Cel edukacyjny
Studia podyplomowe Coaching i Mentoring to propozycja rzetelnego rozwijania i pogłębiania
kompetencji coachingowych, mająca na celu kształtowanie postawy coacha i przygotowanie do
pełnienia zawodu. Studia przygotowują do pracy z różnym typem klienta, z wykorzystaniem life
coachingu, business coachingu, coachingu edukacyjnego oraz mentoringu.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Przedmioty prowadzone w ramach studiów:
1. Trening integracyjny
2. Komunikacja interpersonalna
3. Psychologiczne podstawy coacjingu i mentoringu
4. Naukowe podstawy coachingu
5. Filozoficzne podstawy coachingu i mentoringu
6. Procesy decyzyjne w aspekcie indywidualnym i grupowym
7. Przywództwo organizacyjne z elementami coachingu i mentoringu
8. Przywództwo edukacyjne z elementami coachingu i mentoringu
9. Etyka w coachingu i mentoringu
10. Praktyczno-prawne elementy coachingu i mentoringu
11. Narzędzia empiryczno-badawcze w coachingu i mentoringu
12. Rynek pracy coacha i mentora
13. Komunikacja i media w praktyce coacha i mentora
14. Wdrażanie programów mentoringu w organizacjach
15. Work-life balance

16. Coaching w biznesie i organizacji
17. Coaching w edukacji
18. Zaawansowane metody pracy z klientem
19. Planowanie i budowanie prosperującej praktyki coachingowej
20. Wprowadzenie do coachingu
21. Praktyki
22. Proces coachingu
23. Superwizja

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Sylwetka absolwenta:
Absolwent kierunku prezentuje odpowiednią postawę, wiedzę i umiejętności z zakresu coachingu i
mentoringu. Stosuje w swojej pracy kodeksy etyczne Izby Coachingu i ICF, stale rozwija się zawodowo i
korzysta z superwizji. Posiada wiedzę z zakresu coachingu, będącą bazą projektowania i realizowania
procesu coachingu. Zna różne modele pracy z klientem. Potraﬁ zbudować i utrzymywać relację
zaufania, zawrzeć kontrakt, określić cele i utrzymywać proces prowadzący do ich realizacji. Tworzy oraz
utrzymuje z klientem relację partnerską, zadaje pytania, wspiera zmiany, buduje zaangażowanie klienta
w kreowanie zmiany. Systemowo podchodzi do człowieka (człowiek jako system oraz jako element
szerszego systemu). Wie jakie stoją przez nim perspektywy rozwoju i pracy w tym zawodzie, potraﬁ
dotrzeć do klienta i oferować swoje usługi.

Grupa docelowa
Zapraszamy osoby chcące zdobyć nowy zawód związany z pomaganiem i wspieraniem innych, Studia
skierowane są do psychologów, menedżerów wszystkich szczebli, przedsiębiorców, właścicieli ﬁrm,
pracowników działów personalnych, konsultantów, dyrektorów ﬁrm i placówek edukacyjnych,
nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych, terapeutów, osób nastawionych na samorozwój oraz
zdobycie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu realizacji celów osobistych i zawodowych.

Opis warunków uczestnictwa
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji
Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 zł
oraz rozmowa rekrutacyjna.
Wymagane dokumenty:
1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2. odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do
podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za
granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez
upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub
zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu
dokumentów tożsamości;
4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamości kandydata;
5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet
czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów

podyplomowych.
Warunkiem przyjęcia
rekrutacyjnej.

na

studia

jest

uzyskanie

pozytywnego

wyniku

z

rozmowy

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi
Adres:
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin, woj. lubelskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

Liczba
godzin

