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Nazwa przedmiotu: COACHING I MENTORING Kod przedmiotu: 14.3.III.22A2_10_031 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Katedra Mikroekonomii 

Nazwa kierunku: Zarządzanie 

Forma studiów: stacjonarne II st. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie strategiczne 

Rok / semestr: II r./ 3 sem. Status przedmiotu /modułu: specjalnościowy Język przedmiotu / modułu: polski 

Forma zajęć Wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium inne ………..  

Wymiar zajęć 15      

Koordynator przedmiotu / modułu Jarosław Korpysa, jarek@korpysa.pl, 91 4444 2106   

Prowadzący zajęcia Jarosław Korpysa, jarek@korpysa.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

Celem jest rozszerzenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej coachingu, a także poznają 
nowoczesne metody i modele rozmowy coachingowej. Ponadto uczestnicy zajęć będą mieli 
okazję rozwoju własnych kompetencji prowadzenia wszelkich rozmów rozwojowych i 
ukształtowania postaw profesjonalnego coacha. 

Wymagania wstępne 
Student zna  podstawowe zagadnienia z zarządzania zasobami ludzkimi oraz zasad 
komunikacji werbalnej i niewerbalnej, znajomość podstawowych zagadnień z zarządzania 
zasobami ludzkimi oraz zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej   

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla  

obszaru 

Wiedza 01 zna  współczesne modele coachingowe  K_Z2A_1W12 S2A_W05 

Umiejętności 
02 potrafi zdefiniować istotę coachingu, a także uzasadnia 

przydatność rozmowy coachingowej w współczesnym zarządzaniu 
personelem w danej firmie    

K_Z2A_1U11 S2A_U06 

Kompetencje 
społeczne 

03 potrafi wymienić podstawowe umiejętności potrzebne do 
prowadzenia sesji coachingowej 

K_Z2A_1K04 S2A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Wprowadzenie. Istota Coachingu w działalności gospodarczej 2 

2. Funkcje coachingu w przedsiębiorstwie  2 

3. Techniki coachingu 2 

4. Model ACER – jako narzędzie sesji coachingowej 2 

5. Model GROW – jako narzędzie sesji coachingowej 2 

6. Pięcioetapowy model Staffcoachingu 2 

7. Coaching umiejętności 3 

SUMA 15 

Metody kształcenia 
Prezentacja multimedialna, metoda przypadków, metody symulacyjne, praca w grupach, analiza 
dokumentów źródłowych 

Metody weryfikacji        efektów 
kształcenia 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

Case study  
Projekt własny 

02, 03 
01, 02,03 

Forma i warunki zaliczenia 

Forma i warunki zaliczenia  

 Studenci są oceniani na podstawie:  
o    zaliczenia pisemnego ( 50% oceny)  -  rozwiązanie case study testuje osiągniecie efektów 

kształcenia w zakresie wiedzy oraz umiejętności rozwiązywania problemu 
o    projektu własnego ( 50% oceny) – projekt testuje osiąganie efektów kształcenia w zakresie 

umiejętności. W projekcie student winien zaprezentować przebieg sesji coachingowej   
Ocenianie: 

 Student otrzymuje ocenę dostateczną –  gdy rozwiąże poprawnie case study oraz  potrafi 
określić istotę coachingu w danym przedsiębiorstwie  

 Student otrzymuje ocenę dobrą – gdy potrafi ponadto przedstawić współczesne modelu 
coachingu oraz zaprezentuje schemat rozmowy coachingowej   

 Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą – gdy potrafi ponadto wykorzystać model coachingowy 
do rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie oraz przeprowadzi sesje coachingową  

Literatura podstawowa 

 Bennewicz M, Coaching i mentoring w praktyce,  G+J GRUNER + JAHR, 2011 

 Marilyn A., Rae Ch, Coaching krok po kroku,  NEW DAWN 2010,  

 Demkowski S., Sedrige F., Hunter I.,  Coaching kadry kierowniczej, PWN 2010 

 Hargrove R., Mistrzowski coaching, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków 2006. 

 Holliday M., Coaching, mentoring i zarządzanie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006. 

 Kaminski E., 30 minut dla osiągnięcia sukcesu metodą coachingu, Wydawnictwo KOS, Katowice 
2008. 



Literatura uzupełniająca 

 Król H., Ludwiczyński A. Zarządzanie Zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2006. 

 Listwan T., Zarządzanie kadrami, C.H.Beck, Warszawa 2006. 

 O Neill B.M., Coaching dla kadry menedżerskiej, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005. 

 Starr J., Coaching, PWE, Warszawa 2005. 

 Thorpe S., Clifford J., Podręcznik coachingu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2004. 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 

 
 


