
Opinie i rekomendacje:4
“ 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”. 

Rynek pracy zawodowych coachów2
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. Na studiach można 

dowiedzieć się pracować z:

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

 Oferta studiów wyższych w zakresie coachingu (w organizacji)1
Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu powołała pierwszy w Polsce Wydział Coachingu 

realizujący licencjackie studia I stopnia na kierunku coaching.

Studenci uzyskają konkurencyjne na rynku pracy kompetencje
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Elastyczne formy studiowania3
Studia realizowane będą w korzystnych dla studentów formach

KLASYCZNE WYKŁADY

W FORMIE WARSZTATÓW, 
TRENINGÓW  I WYKŁADÓW

WARSZTATY W MIEJSCU
PRACY

STUDIA ON-LINE

PROJEKTY WSPÓŁPRACA
Z BRYTYJSKIMI
COACHAMITRENINGI 

PRAKTYKI 
W ORGANIZACJACH 

WARSZTATY
20%

50%

30%

UL. PADEREWSKIEGO 35
51-612 WROCŁAW

WWW.WSZIC.PL
E-MAIL: COACHING@WSZIC.PL

TEL. 71 72 55 481

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!


