
A FEJLŐDÉS NEM ÁLL MEG! – Corvinus szakirányú képzések 

Képzési terület: Gazdaságtudomány  

Szakfelelős oktató: Dr. Takács Sándor 

Képzési idő félévekben: 2 félév 

Képzés nyelve: magyar 

Képzési helyszín: Budapest  

Tagozat: levelező  

Képzési típus: hagyományos 

Az International Coaching Federation (ICF) a világ 
legnagyobb nemzetközi coaching szervezete által jóvá-
hagyott, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Business 
Coach Kft. által közösen létrehozott coach képzésen, 
elismert oktatóink vezetésével, exkluzív gyakorlási 
lehetőséggel, inspiráló közösségben képződhetsz.  
A hatékony vállalati fejlesztés kulcsai a belső, vállalati 
coachok és a coaching szemléletű vezetők, így a képzést 
egyaránt ajánljuk vezetőknek, emberi-erőforrás terü-
leten tevékenykedőknek és leendő belső coachoknak. 
Emellett azoknak a szakembereknek is, akik külső 
szakértőként már coachok, vagy terveik között szerepel 
a coach-csá válás. 

A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN 
SZEREPLŐ MEGNEVEZÉSE: 
vállalati és vezetői coach 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNY: 
 ► bármely képzési területen legalább alapképzésben 

(korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett 
oklevél 

A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES 
DOKUMENTUMOK: 

 ► felsőfokú végzettséget igazoló oklevél magyar és 
(ha van) angol nyelvű oldala 

 ► szakmai önéletrajz 
 ► motivációs levél 
 ► 1,5 oldalas szakmai esszé egy aktuális szakmai 

kihívásról, dilemmáról, ami aktuálisan 
foglalkoztatja, és ehhez kapcsolódóan miben vár 
fejlődést a képzés során 

JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓ  

KIKNEK A JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK?  
Várjuk azokat a  

 ► közép és felsővezetőket, akik munkájukba 
szeretnék beépíteni a coaching szemléletet 

 ► az emberi-erőforrás területen tevékenykedő 
szakértőket és vezetőket, akik a munkavállalók 
támogatásában hasznosnak gondolják a coaching 
megközelítést  

 ► már most külső, vagy vállalati belső és vezetői 
coachként dolgozókat, akik frissíteni, mélyíteni 
szeretnék a tudásukat és  

 ► a karrierváltókat, akik a coach szerepet jövőbeli 
hivatásuknak képzelik el.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges  

Önköltség a képzésen: 465.000.- Ft/félév.  

Early bird kedvezmény:  
akár -10% 2022. július 15-ig történő 
jelentkezés esetén (a képzés ideje alatt, 
minden félévben) 

További kérdés esetén:  
jelentkezes.part.time@uni-corvinus.hu 

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/szakira-
nyu-tovabbkepzes#vallalati-belso-es-vezetoi-coach 

EA

RLY BIRD

K
E

D V E Z M É N
Y

Vállalati belső és  
vezetői coach
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