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Rynek pracy
Coaching to wymagający profesjonalnych kompetencji, zaplanowany i systematycznie realizowany proces inspirowania i wspierania samorozwoju efektywności
zawodowej, osobistej i interpersonalnej. Coaching to postawa i metoda pracy,
pozwalająca na zwiększanie efektywności współpracy z podwładnymi
i współpracownikami w organizacjach rynkowych i publicznych, szczególnie
z interesariuszami zewnętrznymi:
klientami
w biznesie, petentami w działalności
samorządowej,
beneﬁcjentami
w działalności
stowarzyszeniowej

nauczycielami
i osobami
uczącymi się
w instytucjach
edukacyjnych

kandydatami na
podoﬁcerów
i oﬁcerów
w służbach
mundurowych

klientami
w ﬁrmach
świadczących
usługi
coachingowe

Tak więc potencjalny rynek pracy dla kompetentnych coachów jest szeroki
i obejmuje instytucje biznesowe, oświatowe, samorządowe , służby mundurowe,
a także coraz szybciej rozwijające się ﬁrmy świadczące usługi w zakresie coachingu.

Oferta studiów wyższych
w zakresie coachingu (w organizacji)
Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu powołała pierwszy
w Polsce Wydział Coachingu realizujący licencjackie studia
I stopnia na kierunku coaching. Oryginalny program realizowany będzie przez unikatowy zespół wykładowców – coachów
biznesowych. Są to nauczyciele akademiccy z praktyczną
i ugruntowaną wiedzą z zakresu psychologii stosowanej, efektywnego zarządzania oraz uczenia się i nauczania, a także
zdrowego stylu życia. Posiadają również praktyczną wiedzę
z zakresu coachingu i duże doświadczenie w kształceniu
coachów.

STUDENCI UZYSKAJĄ KONKURENCYJNE
NA RYNKU PRACY KOMPETENCJE:

1

przygotowanie do wykonywania zawodu coacha
i skutecznego promowania własnych usług na rynku

2

uzyskanie możliwości certyﬁkowania swoich usług przez
Brytyjskie Stowarzyszenie Coachingowe

3

zwiększenie szans na rozwój osobisty oraz wzrost
poczucia satysfakcji i kompetencji

4

doskonalenie praktycznych umiejętności zwiększających
skuteczność interpersonalną, takich jak komunikowanie,
negocjowanie, wpływ społeczny, praca zespołowa

Elastyczne
formy
studiowania
Studia realizowane będą w korzystnych
dla studentów formach:
20% klasyczne wykłady
50% warsztaty w miejscu pracy
30% studia on- Line

projekty, warsztaty,
treningi i praktyki w organizacjach
(biznesowych, samorządowych, edukacyjnych)

współpraca z brytyjskimi coachami
w formie warsztatów , treningów i wykładów

Warianty studiowania
1

Pierwszy etap to 3-letnie
studia licencjackie na
kierunku coaching, drugi etap
to magisterskie studia na
kierunkach np. związanym
z zarządzaniem, komunikacją
społeczną lub pedagogiką.

2

Równolegle realizowane
studia licencjackie na
kierunku coaching, i na innym
kierunku np. związanym
z zarządzaniem, komunikacją
społeczną, pedagogiką,
służbami mundurowymi.

3

Uzupełniające 3-letnie studia
licencjackie lub studia podyplomowe na kierunku
coaching dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w organizacjach
biznesowych i publicznych.

Opinie
i rekomendacje

The Association
for Coaching®

Dolnośląska Izba
Gospodarcza

“The Association for Coaching® (AC) is a leading independent, and
not-for-proﬁt professional body dedicated to promoting best practice and
raising the awareness and standards of coaching, worldwide. We are an
inclusive organization, with members from over 40 countries, made up of
professional coaches, training and coaching service providers, internal
coaches, and organizations building coaching cultures.
As the CEO of the AC, I would like to express our support of the
Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu in their intention to cooperate with
foreign institutions and universities in order to open a new Coaching faculty.
As the coaching industry becomes more mature, it is vital for students to be
educated in this subject in order to ensure there are qualiﬁed coaches of a
suﬃciently high standard in the future”.

„…. Wzrastająca konkurencyjność zarówno personalna jak i instytucjonalna
i postępująca demokratyzacja interakcji na rynku pracy wyznacza nowe
oczekiwania, stawiane zarówno pracownikom jak i kadrze kierującej. Stąd
sformalizowane poszerzanie kompetencji pracowników, zarówno instytucji
samorządowych jak i ﬁrm, o umiejętności wspierania samorozwoju
współpracowników z wykorzystaniem instrumentów coachingowych, wydaje
się być potrzebą chwili. Dlatego uważamy za uzasadnioną inicjatywę Wyższej
Szkoły Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu zmierzającą do powołania
Wydziału Coachingu. Propozycja może stanowić cenne i oryginalne
uzupełnienie oferty edukacyjnej składanej pracownikom instytucji
gospodarczych, realizowanej na poziomie wyższym.”

Zarząd Krajowy
Polskiego
Stowarzyszenia
Nauczycieli
Twórczych

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego
Departament Spraw
Społecznych,
Wydział Sportu
i Rekreacji

Dolnośląski
Wojewódzki
Urząd Pracy

„… Demokratyzacja interakcji w instytucjach oświatowych stawia nowe wymagania
kompetencyjne zarówno przed nauczycielami, a także kadrą kierującą instytucjami
oświatowymi. Dlatego poszerzanie, na poziomie wyższym, kompetencji pracowników
instytucji edukacyjnych, o umiejętności wspierania samorozwoju uczniów
i współpracowników z wykorzystaniem metody coachingowej uważamy za celowe.
W naszej ocenie proponowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Coachingu
na kierunku „Coaching”, oferta edukacyjna, poszerzająca wiedzę i umiejętności
pracowników instytucji oświatowych o kompetencje coachingowe, stanowi cenne
i oryginalne uzupełnienie oferty edukacyjnej, skierowanej do środowiska oświatowego.”

„… Powołanie Wydziału Coachingu, którego oferta edukacyjna ma za zadanie poszerzyć
wiedzę i umiejętności pracowników instytucji oświatowych o kompetencje coachingowe,
stanowi uzupełnienie oferty edukacyjnej, skierowanej do środowiska oświatowego,
realizowanej na poziomie wyższym.
Nabycie dodatkowych umiejętności psychologicznych i pragmatycznych wspierania
samorozwoju może stanowić cenne uzupełnienie kompetencji pracowników
oświatowych, również w obszarze szeroko rozumianej kultury ﬁzycznej i sportu.
Dlatego uważamy za ciekawą inicjatywę zmierzającą do powołania w Wyższej Szkole
Zarządzania i Coachingu Wydziału Coachingu.”
„ … Na podstawie doświadczeń i rozpoznania rynku stwierdzamy, że coachowie obecnie
pracują na naszym rynku pracy z klientami nad zagadnieniami związanymi z biznesem,
rozwojem kariery, ﬁnansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Jest to zapewne
zawód z przyszłością i zapotrzebowanie na tego typu specjalistów będzie rosło.
Uważamy, że w obecnej chwili jest to kierunek dla menedżerów i wysokiej klasy
profesjonalistów, posiadających już duże doświadczenie zawodowe i wykształcenie
formalne w określonej dziedzinie. Dlatego studia podyplomowe z coachingu są
optymalną formą kształcenia. Coaching czerpie bowiem z wielu dyscyplin, na
podstawie, których tworzy własną bazę wiedzy i praktyk zawodowych.”
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