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Studia ukierunkowane są na zbudowanie 
i rozwój bardzo konkretnych umiejętności 
trenerskich i coachingowych, które 
absolwenci wykorzystają w swojej 
pracy zawodowej, szczególnie w branży 
edukacyjnej i pomocowej kompetencji 
(wiedzy, umiejętności i postaw). W ramach 
programu studiów zrealizowane zostaną 
następujące tematy: 
• moduł wprowadzający
• moduł trenerski
• moduł coachingowy

Warto studiować, bo… Zdobędziesz wiedzę i umiejętności 
umożliwiające samodzielne prowadzenie szkoleń oraz sesji 
coachingowych w ramach aktywności zawodowej oraz  
w samodzielnej praktyce trenerskiej i coachingowej;

Zrealizujesz pełny program szkoły trenerów i coachów, 
uzyskując zarówno certyfikat szkoły, jak i świadectwo 
ukończenia studiów podyplomowych. 

Zmiana  
zaczyna się od Ciebie

Johann Wolfgang 
Goethe

„Żądasz mądrej 
odpowiedzi, musisz 

również mądrze pytać” 

Thomas A. Edison

„Gdybyśmy robili 
wszystkie rzeczy, które 

jesteśmy w stanie 
zrobić, wprawilibyśmy 

się w ogromne 
zdumienie” 



Adresaci
• absolwenci studiów I i II 
stopnia, którzy w ramach swojej 
aktywności zawodowej, społecznej 
i osobistej podejmują się działań 
szkoleniowych i/lub prowadzenia 
coachingu

• ●osoby chcące rozpocząć swoją 
aktywność zawodową w roli tre-
nera i/lub coacha

• managerowie chcący pozyskać 
nowe umiejętności usprawniające 
proces komunikacji w organizacji.

Opłaty
• opłata jednorazowa: 5.890  zł
• opłata w trzech ratach: 3 x 2.060 zł
• opłata w sześciu ratach: 6 x 1.060 zł
• opłata rejestracyjna: 85 zł

Czego się nauczysz?
• ● samodzielnego projektowania, 
prowadzenia i ewaluowania 
procesów szkoleniowych 
i coachingowych

• ● samodzielnego przygotowania 
procesu szkolenia z uważnością na 
cel, proces grupowy oraz potrzeby 
zlecającego i uczestników

• ● podstaw komunikacji 
interpersonalnej, dynamiki procesu 
grupowego oraz specyfiki uczenia 
poszczególnych grup wiekowych 
i społecznych

• ● metod i narzędzi szkoleniowych 
niezbędnych do prowadzenia sesji 
coachingowych

• ● umiejętności wskazanych przez 
międzynarodowe organizacje 
coachów, których uzyskanie 
uprawnia do rozpoczęcia ścieżki 
certyfikacji.

Czas trwania
• 2 semestry

• 200 godzin



   +48 573 337 659 

   marketing@uczelniakorczaka.pl 

   www.uczelniakorczaka.pl

TRENER, COACH 
ROZWOJU 
OSOBISTEGO 
I SPOŁECZNEGO
studia podyplomowe 

Motyl Lorenza Czy 
chaos może wyłaniać 
się z porządku? Na takie 
pytania odpowiada 
matematyczna teoria 
chaosu. Opisuje ona 

zjawiska, w których drobna zmiana 
warunków początkowych po pewnym 
czasie powoduje znaczne różnice 
w zachowaniu całego układu. Teoria 
chaosu rozwinęła się za sprawą 
Edwarda Lorenza, w ramach badań 
nad prognozowaniem pogody. Istotę 
tej teorii ujmuje metaforycznie tzw. 
efekt motyla: trzepot motylich skrzydeł 
w jednej części globu po pewnym 
czasie spowodować może tornado 
w odległym miejscu. 


