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Niestacjonarne OD MARCA Studia licencjackie

Czego nauczysz się, wybierając tę specjalność?
Nauczysz się budowania trwałych relacji z klientem oraz partnerami biznesowymi.
Poznasz wielonurtowe spojrzenie na działalność biznesową.
Zdobędziesz wiedzę w zakresie stosowania narzędzi wpływu społecznego.
Nauczysz się prowadzenia profesjonalnej sesji coachingowej: indywidualnej oraz grupowej.
Poznasz narzędzia z obszaru treningu interpersonalnego oraz intrapersonalnego.
Będziesz potrafił prowadzić działania coachingowe w zakresie prozdrowotnych umiejętności życiowych
oraz sprzyjających zdrowiu postaw i kompetencji społecznych.
Zdobędziesz kluczowe kompetencje wymagane do prowadzenia skutecznych i efektywnych procesów
coachingu i mentoringu.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
Koło Naukowe Coachingu
Magdalena Kamińska jest certyfikowanym coachem (akredytacja ICF), dyplomowanym trenerem biznesu,
menedżerem zespołów sprzedażowych z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Celem Koła jest przygotowanie
Ciebie do akredytacji największej organizacji międzynarodowej zrzeszającej coachów – International Coach
Federation, a także do uzyskania międzynarodowego certyfikatu
metodologii Points of You wykorzystywanej w pracy coacha, trenera biznesu, menedżera, specjalisty HR.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między
bydgoszcz a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Praca dla Ciebie:
właściciel działalności coachingowej i trenerskiej
pracownik firmy doradztwa biznesowego
pracownik ośrodku wsparcia społecznego
pracownik działu HR przedsiębiorstw
pracownik firmy doboru i selekcji pracowników.

Opinie
"
"Na co dzień pracuję w biznesie – zarządzam działem sprzedaży, realizuję projekty szkoleniowe i coachingowe
ukierunkowane na rozwój kompetencji. Nic nie daje mi takiej satysfakcji jak obserwacja ludzi, którzy rozkwitają,
odkrywają siebie, spełniają marzenia, bo uwierzyli, że wszystko jest możliwe. Bycie coachem to dla mnie nie tylko
praca. To sposób życia, pasja, bliskie mi wartości, które pragnę propagować."
"

mgr Magdalena Kamińska
opiekun specjalności

Program studiów
Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty
specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.
Coaching i mentoring:
metodyka i proces coachingu
coaching grupowy i zespołowy
narzędzia w coachingu
mentoring w biznesie
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trening kompetencji coacha i mentora – cz. I.
trening kompetencji coacha i mentora – cz. II
coaching zdrowia
procesy psychologiczne w pracy mentora i coacha.

Special promotion for candidates.
Nie czekaj, wypełnij formularz rejestracyjny i zgłoś się na studia już dziś.
Zapisując się do 13 lutego, zyskujesz:

do 13 lutego

600 zł zniżki w czesnym odliczanej na pierwszym roku studiów
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

czesne już od

203 zł zł
miesięcznie

Promocja dotyczy oferty dostępnej w rekrutacji zimowej.
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