
PROGRAM CERTYFIKOWANY

Szkoła Coachingu IBD-NMC to:

 najlepsza na polskim rynku  
oferta programowa dla coachów  
i menedżerów

 partnerstwo z najstarszą  
i największą w Europie szkołą  
coachingu – Noble Manhattan  
Coaching

 potrójna międzynarodowa  
akredytacja: NMC, IAPC&M, ILM

 profesjonalni coachowie-prowadzący  
z udokumentowaną wieloletnią 
praktyką

COACHING FUNDAMENTALS 
CERTIFICATE (CFC)



DLA KOGO?

Coaching Fundamentals Cer-
tificate (CFC) to podstawowy 
kurs certyfikowany, adresowa-
ny do osób zainteresowanych 
ścieżką coachingu indywidual-
nego (personal/ life coaching) 
lub korporacyjnego (corporate/ 
executive coaching). 

Kurs umożliwia zdobycie mię-
dzynarodowej certyfikacji przy-
znawanej przez Noble Man-
hattan Coaching (CertNMC), 
Institute of Leadership & Mana-
gement (ILM) oraz International 
Authority for Professional Co-
aching & Mentoring (IAPC&M).

Program kursu obejmuje pod-
stawy niezbędne do wykorzy-
stywania umiejętności coachin-
gowych wewnątrz organizacji 
w roli coacha, jak też osoby 
zarządzającej procesami co-
achingowymi lub prowadzenia 
niezależnej praktyki coachin-
gowej na rynku. Kurs CFC jest 
pierwszym etapem ścieżki roz-
woju coacha – kolejne to Prac-
titioner Coach Diploma (PCD)  
i Executive and Corporate Coach  
Diploma (ECCD). 

Kurs można zrealizować także 
w formule nauki zdalnej.

ZAWARTOŚĆ KURSU

Szczegółowy opis kursu dostępny na: ibd.pl, noblemanhattan.pl 

 3-dniowe szkolenie warsztatowe prowadzone przez 
akredytowanych trenerów i coachów Noble Manhattan Coaching 
(wersja stacjonarna), 

 3 indywidualne sesje mentorskie, będące weryfikacją nabytych 
umiejętności, 

 możliwość udziału w dodatkowych 3 dniach warsztatowych 
w ramach specjalnego pakietu Supervised Coaching Masterclass 
(Mistrzowskich Warsztatów Coachingowych z Superwizją) 
stworzonego z myślą o kursie CFC,

 dla każdego z uczestników możliwość wielokrotnego udziału  
w warsztatowej, 3-dniowej części kursu (ponowny udział  
w części warsztatowej wymaga poniesienia jednostkowych kosztów 
związanych z wynajmem sal szkoleniowych, zakwaterowania  
i wyżywienia), 

 materiały do nauki własnej – podręcznik i przewodnik po kursie, 

 książka „Coaching koaktywny”, 

 tematyka warsztatów: 
– cztery filary coachingu 
– umiejętność słuchania w coachingu
– umiejętność zadawania pytań w coachingu
– model coachingowy TGROW 
– wartości 
– coaching w organizacjach 

 minimum 10 godzin coachingu praktycznego poza zajęciami, 

 indywidualny dziennik studenta. 

www.noblemanhattan.pl
https://www.ibd.pl


CERTYFIKATY I AKREDYTACJE

Coaching Fundamentals Certificate umożliwia uczestnikom zdobycie  
międzynarodowej akredytacji, przyznawanej przez następujące organizacje:

 Noble Manhattan Coaching (NMC) – poziom Certified Coach (NMC 
Cert). Poziom przyznany po zakończeniu programu bez konieczności 
wnoszenia dodatkowych opłat,

 Institute of Leadership & Management (ILM) – wymagana dodatkowa 
opłata za członkostwo w ILM,

 International Authority for Professional Coaching & Mentoring (IAPC&M)

Supervised Coaching Masterclass to zaawansowany program nadzoru  
i kontroli przygotowany specjalnie dla profesjonalistów związanych  
z coachingiem osobistym, executive coachingiem i coachingiem zespołowym 
oraz wszystkich zainteresowanych coachingiem indywidualnym.

Warsztaty stanowią uzupełnienie klasycznych, akredytowanych pro-
gramów coachingowych Noble Manhattan, takich jak CFC, PCD. Udział  
w nich daje dodatkową możliwość praktycznego udoskonalenia umiejętności  
coachingowych pod okiem wykwalifikowanego coacha – supervisora Noble 
Manhattan.

WAŻNE

 Ukończenie kursu Coaching 
Fundamentals Certificate 
umożliwia udział w kursie 
Practitioner Coach Diploma  
po cenie pomniejszonej  
o 2 000 PLN za kurs CFC  
i z indywidualnie 
dopasowanym programem

 Kurs dostępny w formule 
otwartej i zamkniętej

 Kurs dostępny w języku 
polskim lub angielskim 
(formuła zdalna)

 Możliwość podjęcia kursu  
w formie stacjonarnej lub 
zdalnej

 Bezterminowy dostęp do 
międzynarodowego serwisu 
społecznościowego Noble 
Manhattan Coaching Members 
Area www.nmcma.com



Studia MBA
• MBA
• International MBA
• Executive MBA

Strategia i Zarządzanie
• IBD Advanced Management Program (IBD AMP)
• Business Strategy for HR Directors (BS HRD)
• Building Company Growth through Innovation (BCGI)

Przywództwo
• Rising Leaders Program (RLP) 
• High Performance Leadership (HPL)
• Certificate in Business Mentoring (CBM)

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
• Certified HR Business Partner (CHRBP)
• Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC)
• Certificate in Talent and Career Management (CTCM)
• Certified Compensation and Benefits Professional (CCBP)
• Test TIC. Szkolenie certyfikujące

Sprzedaż i Marketing
• Advanced Sales Management Program (ASMP)
• Advanced Negotiation Program (ANP)
• Advanced Marketing Expedition (AME)
• Innovative Product Development (IPD)
• Content Marketing (CM)

Finanse i Ład Korporacyjny
•
•

 Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
Europejski Standard Kwalifikacji Bankowych. Kurs przygotowujący   
do egzaminu

• Ocena projektów inwestycyjnych
• 
• 

Szkoła Coachingu IBD-NMC
• 
• Practitioner Coach Diploma (PCD)
• Executive & Corporate Coach Diploma (ECCD)
• Supervised Coaching Masterclass (MA)

Szkoła Trenerów Biznesu IBD
• 
• Business Trainer Diploma (BTD)

Wszystkie programy mogą być realizowane  
także w formule zamkniętej.

Green Park Conference Centre
ul. Wyzwolenia 63, 05-140 Serock 
tel. +48 22 782 78 87 
e-mail: rezerwacje@ibd.pl

Sienna Training Centre 
 ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa 
tel. +48 22 820 29 11 
e-mail: rezerwacje@ibd.pl

Szczegółowe informacje: 
ibd.pl, osrodekszkoleniowy.pl

Siedziba IBD Business School 
ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa
tel. +48 22 618 85 83 
faks +48 22 618 51 59 
info@ibd.pl

Dział Programów Otwartych
szkoleniaotwarte@ibd.pl
tel. +48 22 768 20 22 
      +48 695 330 033

STUDIA I CERTYFIKOWANE PROGRAMY OTWARTE

https://ibd.pl/ibd-mba/
https://ibd.pl/international-mba/
https://ibd.pl/executive-mba/
https://ibd.pl/programy-mba/
https://ibd.pl/szkolenia-i-kursy/strategia-i-zarzadzanie/
https://ibd.pl/szkolenie-otwarte/ibd-advanced-management-program-ibd-amp/
https://ibd.pl/szkolenie-otwarte/business-strategy-for-hr-directors-bs-hrd/
https://ibd.pl/szkolenie-otwarte/building-company-growth-through-innovation-bcgi/
https://ibd.pl/szkolenia-i-kursy/przywodztwo/
https://ibd.pl/szkolenie-otwarte/rising-leaders-program-rlp-program-dla-nowych-menedzerow/
https://ibd.pl/szkolenie-otwarte/high-performance-leadership-hpl-przywodztwo-dla-rezultatow/
https://ibd.pl/szkolenie-otwarte/certificate-in-business-mentoring-cbm/
https://ibd.pl/szkolenia-i-kursy/zarzadzanie-kapitalem-ludzkim/
https://ibd.pl/szkolenie-otwarte/certified-hr-business-partner-chrbp/
https://ibd.pl/szkolenie-otwarte/szkolenie-asesor-assessment-development-center/
https://ibd.pl/szkolenie-otwarte/szkolenie-zarzadzanie-talentami-i-kariera/
https://ibd.pl/szkolenie-otwarte/certified-compensation-and-benefits-professional-ccbp/
https://ibd.pl/szkolenie-otwarte/test-tic-ocena-osobowosciowego-potencjalu-w-sytuacji-pracy/
https://ibd.pl/szkolenia-i-kursy/marketing-i-sprzedaz/
https://ibd.pl/szkolenie-otwarte/szkolenie-akademia-menedzera-sprzedazy/
https://ibd.pl/szkolenie-otwarte/zaawansowane-szkolenie-negocjacje/
https://ibd.pl/szkolenie-otwarte/advanced-marketing-expedition-ame/
https://ibd.pl/szkolenie-otwarte/innovative-product-development-ipd/
https://ibd.pl/szkolenie-otwarte/content-marketing-cm/
https://ibd.pl/szkolenia-i-kursy/finanse-i-lad-korporacyjny/
https://ibd.pl/szkolenie-otwarte/kurs-dla-kandydatow-na-czlonkow-rad-nadzorczych/
https://ibd.pl/szkolenie-otwarte/ocena-projektow-inwestycyjnych/
https://ibd.pl/szkolenie-otwarte/finanse-dla-niefinansistow/
https://ibd.pl/szkolenie-otwarte/finanse-dla-niefinansistow-poziom-ii/
https://ibd.pl/szkolenia-i-kursy/szkola-coachingu-ibd-nmc/
https://ibd.pl/szkolenie-otwarte/coaching-fundamentals-certificate-cfc/
https://ibd.pl/szkolenie-otwarte/practitioner-coach-diploma-pcd/
https://ibd.pl/szkolenie-otwarte/executive-corporate-coach-diploma-eccd-warsztat-stacjonarny/
https://ibd.pl/szkolenie-otwarte/supervised-coaching-masterclass-ma/
https://ibd.pl/szkolenia-i-kursy/szkola-trenerow-biznesu/
https://ibd.pl/szkolenie-otwarte/business-trainer-certificate-btc/
https://ibd.pl/szkolenie-otwarte/business-trainer-diploma-btd/
https://www.ibd.pl
www.osrodekszkoleniowy.pl
https://ibd.pl/szkolenie-otwarte/europejski-standard-kwalifikacji-bankowych/



