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: ICF, IAPC&M, ILM
profesjonalni coachowie-prowadzący
z udokumentowaną wieloletnią
praktyką

PRACTITIONER
–
COACH DIPLOMA PCD

DLA KOGO?

Practitioner Coach Diploma
(PCD) – dyplomowy program coachingu, adresowany zarówno
do osób zainteresowanych ścieżką coachingu indywidualnego
(personal & executive coaching),
jak i korporacyjnego (corporate
& executive coaching), pragnących rozwijać swoją praktykę coachingową oraz wykorzystujących
w szerokim zakresie coaching wewnątrz organizacji. Jest to najbardziej rozbudowany z dostępnych
na rynku polskim i poza granicami kraju program akredytujący
coachów w międzynarodowym
środowisku.
Program (PCD) opiera się na najnowszych metodach nauczania.
Jest to program certyfikujący
i akredytujący uczestników kursu na coachów, zbliżony swoją
formułą do studiów podyplomowych.

ZAWARTOŚĆ PROGRAMU PCD

11 dni warsztatów praktycznych
– 3-dniowe szkolenie warsztatowe (Residential) prowadzone przez
międzynarodowych coachów i trenerów posiadających wysoki poziom
akredytacji coachingowej,
– dodatkowe 8 dni warsztatowych w ramach specjalnego pakietu
Supervised Coaching Masterclass (Mistrzowskich Warsztatów
Coachingowych z Superwizją) stworzonego
z myślą o kursie PCD (w cenie!),
opieka mentora i indywidualne superwizje w trakcie trwania kursu;
mentor prowadzi sesję ze studentem raz na 2 tygodnie (w sumie 6 godzin
indywidualnego mentoringu prowadzonych przez akredytowanego senior
coacha Noble Manhattan i IAPC&M),
350 godzin nauki + 64 dodatkowe godziny warsztatowe z superwizją
coachingową,
materiały do nauki własnej – podręcznik, przewodnik po kursie, warsztat,
książka „Coaching koaktywny” w wersji polskojęzycznej lub anglojęzycznej,
dożywotnia opieka własnego coacha,
Studdy Buddy – wzajemny coaching i zadania do wykonania,
5 prac pisemnych – zaliczeniowa, recenzja i 3 eseje na podstawie
przeczytanych książek lub na zadany temat,
szkolenia i wykłady on-line – minimum 14-godzinnych sesji wykładowych
prowadzonych przez doświadczonych coachów Noble Manhattan i IAPC&M,
powyżej 50 godzin przeprowadzanego przez studenta indywidualnego
coachingu,
pobyt i wyżywienie dla studenta (możliwość zakwaterowania wspólnie
z osobą towarzyszącą), bezterminowa możliwość udziału w 3-dniowym kursie
stacjonarnym (wg dostępności miejsc), odpłatność jedynie za wyżywienie
i zakwaterowanie,
bezterminowy dostęp do zasobów artykułów o coachingu i materiałów
w formie audio (mp3) z nagranymi sesjami, wykładami itp.,
końcowy egzamin ustny.

IBD Business School i NMC
uwzględniają w programie kursu indywidualne doświadczenie
uczestników (poprzez zastosowanie procedury zatwierdzającej wcześniejsze doświadczenia
z obszaru coachingu, psychologii
i NLP).

Szczegółowy opis kursu dostępny na stronie ibd.pl

CERTYFIKATY I AKREDYTACJE

Practitioner Coach Diploma umożliwia uczestnikom zdobycie międzynarodowej
certyfikacji, przyznawanej przez następujące organizacje:
Noble Manhattan Coaching – poziom Practitioner Coach (NMC PC),
Institute of Leadership & Management (ILM) – poziom ILM Endorsed; wymagana
dodatkowa opłata za członkostwo w ILM,
International Authority for Professional Coaching & Mentoring (IAPC&M)
– wymagana dodatkowa opłata za członkostwo.
International Coach Federation (ICF) – wymagana dodatkowa opłata
za członkostwo.
Noble Manhattan Coaching jako szkoła jest ceniona za szczególną troskę, jaką
otacza certyfikowanych przez siebie coachów
– W procesie szkoleniowym, NMC uwzględnia wcześniejsze doświadczenie
coachingowe osób zainteresowanych programem i indywidualnie dopasowuje
ścieżkę edukacyjną
– Wspiera ich, tworząc środowiska coachingowe w krajach, gdzie funkcjonuje
realizując unikalny model Coaching Support Group (CSG) służący celom
rozwojowym i networkingowym
– Udostępnia swoim absolwentom szeroki wachlarz produktów, usług
i nieodpłatnych możliwości promocji oraz prowadzi z nimi indywidualną
współpracę projektową

Dla studentów PCD specjalny pakiet 8 dodatkowych dni
zajęć praktycznych w cenie kursu!

WAŻNE

Cena jest pomniejszona
o 2 000 PLN opłaty za kurs CFC
z indywidualnie dopasowanym
programem
Indywidualnie dopasowana
ścieżka edukacyjna na bazie
wcześniejszych doświadczeń
uczestnika
Bezterminowy dostęp do
międzynarodowego serwisu
społecznościowego Noble
Manhattan Coaching Members
Area www.nmcma.com

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

•
•
•
•
•

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

•
•

Business Trainer Diploma (BTD)

Wszystkie programy mogą być realizowane
także w formule zamkniętej.

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

