STUDIA PODYPLOMOWE
COACH RODZINNY

Organizator: Wydział Studiów nad Rodziną.

Studia podyplomowe Coach rodzinny na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW to pierwsza w Polsce,
kompleksowa propozycja kwalifikacji osób pragnących wykonywać zawód COACHA RODZINNEGO.
Łączą w sobie nabycie podstawowych umiejętności coachingowych (narzędzia, metody, techniki i ich
zastosowanie) z uzyskaniem umiejętności psychospołecznej pracy z rodzinami.
Studia podyplomowe Coach rodzinny realizowane są przez zespół praktyków - coachów rodzinnych,
posiadających bogate doświadczenie w realizacji takiej formuły działań coachingowych
i uczestniczących w jej wypracowaniu. Nie są to studia o charakterze teoretycznym - nacisk kładziony
jest na praktykę, testowanie i wypróbowanie. Uczestnicy uzyskują możliwość praktycznego ćwiczenia
nabywanych umiejętności - zarówno podczas obligatoryjnych praktyk, jednostek ćwiczeniowych,
warsztatowych jak i wsparcia superwizyjnego.
Studia podyplomowe Coach rodzinny pozwalają na uzyskanie dyplomu ukończenia studiów
podyplomowych UKSW, nabycia certyfikatu coacha rodzinnego oraz certyfikatu międzynarodowego
coacha ICI. Tym samym absolwenci stają się zarówno coachem rodzinnym, jak i posiadają kwalifikacje
coacha jako takiego.
Celem studiów jest przekazanie praktycznych i efektywnych umiejętności pracy coachingowej
z rodzinami, umiejętności samodzielnej realizacji sesji coachingowych w formacie indywidualnym
i grupowym, stosowania podstawowych narzędzi coachingowych, przeprowadzenia
rozpoznania/diagnozy rodziny oraz pracy z rodzinami.
Na studia zapraszamy:

•

•

absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich), pragnących zdobyć
umiejętność realizacji coachingu rodzinnego oraz uzyskać międzynarodowo uznane
kwalifikacje coacha ICI
specjalistów
pracujących
z
rodzinami,
pragnących
uzyskać
dodatkowe
kwalifikacje/umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi coachingowych w pracy
z rodzinami

•

•

coachów zainteresowanych rozszerzeniem dotychczasowej perspektywy oraz zakresu
realizowanych działań, przez nabycie umiejętności pracy z (całymi) rodzinami oraz
wykorzystywania wybranych narzędzi coachingowych w pracy grupowej
pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i rodzinnych oraz wszystkich
zainteresowanych pracą z rodziną i na rzecz rodzin.

Studia trwają 3 semestry. Uczestnicy studiów uczestniczą w przewidzianych planem wykładach
i ćwiczeniach podczas dwudniowych spotkań. W ramach 1. semestru studiów przewidziany jest
2- dniowy pobyt wyjazdowy połączony z warsztatami komunikacji interpersonalnej, ćwiczeniami
relaksacyjnymi, ćwiczeniami dialogowymi.
Opłata za semestr wynosi 4.000,00 zł.
Opłata uiszczana jest na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawieranej przed
rozpoczęciem studiów umowie.
Ponieważ UKSW jest uczelnią państwową uczestnicy studiów mają prawo ubiegać się w kuratoriach,
gminach czy innych instytucjach o refundację kosztów.
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w terminie do 31 października 2018 r. kompletu
dokumentów: podania o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK (kwestionariusz
zgłoszeniowy), jednego zdjęcia w wersji papierowej, jeśli nie zostało wgrane do systemu IRK, kserokopii
dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), w przypadku osób
duchownych zgody przełożonego na podjęcie studiów. Dokumenty można składać osobiście
w Dziekanacie WSR lub przesyłając pocztą na podany niżej adres. Kandydaci przyjmowani są na
podstawie kolejności zgłoszeń.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Studiów nad Rodziną
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 215
01-938 Warszawa

•

•

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN l-9aSW).
Warunkiem uzyskania świadectwa jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem
kształcenia oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.
Dodatkowo absolwenci uzyskają certyfikat coacha rodzinnego wypracowany w ramach
międzynarodowego projektu Coach rodzinny, realizowanego we współpracy UKSW
z Katholische Universitat Eichstatt-Ingolstadt oraz certyfikat coacha ICI.

UWAGA:
• w ramach studiów zaplanowano dwa 2-dniowe pobyty wyjazdowe (1. i 3. semestr) połączone
z warsztatami komunikacyjnymi, technikami relaksacyjnymi, ćwiczeniami dialogowymi (1
semestr) oraz warsztatami technik/narzędzi coachingowych oraz superwizją
(indywidualną/grupową/indywidualną na tle grupy, semestr 3). Termin wyjazdów oraz
miejsce zostaną ustalone z uczestnikami.

