
 

 

Collegium Humanum - Executive MBA 

Przywództwo i Coaching  – 1 i 2 edycja 

 

Mini wywiad z Elżbietą Matlak – Bętkowską, Absolwentką 1 edycji studiów: 

 

1. Z jakiego powodu wybrałeś właśnie te studia? 

 

Moim marzeniem były studia MBA, jednak w języku angielskim nie miałabym 

możliwości studiować, ponieważ nie znam go biegle. Zaczęła się pandemia i pojawiły 

się ogromne trudności w komunikacji z klientami. Zadałam sobie pytanie Co 

poprawiłoby moje relacje i skuteczność? Przywództwo! A co wpływa na otoczenie? 

Coaching! Zaczęłam poszukiwania i tak znalazłam program, który w całości spełniał 

moje oczekiwania a ponieważ był w języku polskim i on-line to od razu przystąpiłam do 

działania i tak stałam się dumną studentką I edycji . 

 

2. Jakie miałeś założenia na początku studiów, a co finalnie otrzymałeś na koniec 

programu? 

 

Założyłam, że poznam źródła, które ukierunkują mnie w mojej komunikacji z zespołem 

i z klientami i tak się stało.  

 

3. Jak oceniasz program jako całość? 

 

Bardzo dobrze przygotowany, zarówno zakres jak i forma przekazu. 

 

4. Z perspektywy Absolwenta, jakie atuty programu Przywództwo i Coaching mógłbyś 

wyróżnić? 

 

Bezpośredniość w przekazie, jasna komunikacja, ukierunkowanie na źródła pozyskania 

wiedzy, doświadczeni praktycy – Wykładowcy. 

 

5. Jaki Wykładowca zapadł Ci szczególnie w pamięć? 

 

Magdalena Żmijewska  

Izabela Piekarska 



 
Renata Gut 

Anna Dąbrowska 

Urszula Grabowska-Maleszko 

 

6. Który z tematów/zagadnień był dla Ciebie najbardziej interesujący? 

 

Przywództwo na fundamentach Talentów i Mocnych Stron. 

 

7. Co było dla Ciebie inspiracją podczas programu? 

 

Talenty Gallupa 

Zarządzanie zmianą czy przewodzenie zmianie 

Delegowanie, feedback i budowanie zaufania 

 

8. Co była dla Ciebie nowe w tym programie? 

 

Talenty Gallupa 

 

9. Program bardzo mocno promuje coachingowy styl zarządzania, co sądzisz o tym stylu 

współpracy z ludźmi? 

 

Dla mnie, jako właścicielki biura rachunkowego jest niesamowitym narzędziem do 

komunikacji zarówno w zespole, jak i z klientami. Realizuję go codziennie i jest dla mnie 

bazą do osiągania swoich celów. 

 

10. Czy zdecydujesz się w najbliższym czasie zrobić certyfikowany, pełnowymiarowy 

(minimum 60 godzin) program rozwijający umiejętności coachingowe lidera, na 

przykład program Academy of Execuive Coaching – Praktyk Executive Coachingu? 

 

Na tą chwilę nie planuję, interesuje mnie bardziej mentoring. 

 

11. Co przeniosłeś bezpośrednio na grunt swojej pracy? 

 

Talenty Gallupa, Zarządzanie zmianą, Zarządzanie fochem, negocjacje, budowanie 

zaufania i rozwijanie inteligencji emocjonalnej. 

 

12. Jak wzbogaciły Cię te studia nie tylko z perspektywy zawodowej? 

 

Ogromnie! Okazało się, że trafiłam na ludzi, którzy podobnie myślą i działają jak ja. 

Nawiązałam przyjaźnie, które trwają. Otrzymuję nadal wsparcie w trudnych dla mnie 

momentach nie tylko zawodowych.  

13. Z jakiego powodu mógłbyś zarekomendować te studia innym liderom? 



 
 

Pomagają postrzegać świat w inny sposób, niż dotychczas nam pokazywano. Uczą 

dystansu i innego spojrzenia na problemy w zespole. Pokazują nam jak wykorzystać 

swoje mocne strony w budowaniu swojego zespołu. Uczą właściwej komunikacji, 

delegowania i feedback’u. 

 

14. Jaki moment podczas studiów był dla Ciebie najważniejszy? Z jakiego powodu właśnie 

ten?  

 

Wszystkie były ważne. To był mój czas dla Siebie.  

 

15. Komu polecałbyś te studia? 

 

Według mnie, każdy kto chce budować dobre relacje, jasno się komunikować nie tylko 

zawodowo oraz być liderem w swoim otoczeniu, warto aby skończył te studia. 

 

Serdecznie dziękuję za chwilę wartościowej refleksji! 

Bo świat potrzebuje takich Liderów jak TY😊 

Magda Żmijewska, Executive Coach PCC ICF, AoEC, ECPC 

 
 


