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Poznaj, czym jest

EDUKACJA
DLA
SUKCESU.

Prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M., dr h.c., JM Rektor Collegium Humanum,
odbierający przyznaną uczelni nagrodę Instytucja Roku 2020 w ogólnokrajowym
plebiscycie Orły Polskiej Przedsiębiorczości organizowanym przez Ogólnopolską
Federację Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl. Collegium Humanum jest
też członkiem organizacji przedsiębiorców: Północnej Izby Gospodarczej oraz Związku
Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan.

Dlaczego my
Studia Executive Master of Business Administration (MBA) w Collegium Humanum to najlepsza odpowiedź na specyficzne

‘‘

potrzeby polskich kadr menedżerskich. Studia przekazują aktualną wiedzę i praktyczne umiejętności z obszaru zarządzania
firmą, organizacją, czy mieniem państwowym, uwzględniając przy tym polski kontekst funkcjonowania biznesu. Dzięki temu
Słuchacze zyskują wielowymiarowe, realistyczne spojrzenie na profesjonalne przywództwo.

Doceniamy programy nauczania oferowane przez znakomite uczelnie
zagraniczne. Niemniej, tworzymy własne, innowacyjne ścieżki kształcenia,
dostosowane do lokalnych uwarunkowań. Zakres studiów menedżerskich
w Polsce powinien bowiem obejmować zarówno strategie wiodących
przedsiębiorstw na Zachodzie, jak i specyfikę polskiego otoczenia
biznesowego.
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JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., rektor Collegium Humanum,
z prof. Václavem Klausem, dr h.c., prezydentem Czech w latach 2003-2013, któremu
uczelnia nadała honorową profesurę. Collegium Humanum stawia na współpracę
z naszym regionem Europy, prowadząc dwie filie w Czechach i jedną na Słowacji.

Podyplomowe studia menedżerskie w Collegium Humanum to także profilowane MBA, łączące problematykę zarządzania

‘‘

na wysokim szczeblu z zagadnieniami właściwymi dla danego sektora gospodarki. Część z programów, m.in.: MBA – Badania
Kliniczne, Zarządzanie w Agrobiznesie, Zarządzanie Technologiami Wodorowymi, Przywództwo i Coaching, Zarządzanie
w Ochronie Zdrowia, Zarządzanie w IT, Zarządzanie Bezpieczeństwem, czy Mobile & Digital Marketing, to studia unikatowe
na polskim rynku edukacyjnym.

Kierunki MBA będą coraz bardziej wyspecjalizowane. Kluczowe jest jednak zachowanie
równowagi między niszową wiedzą branżową, a uniwersalną wiedzą z dziedziny zarządzania,
która jest przecież istotą studiów MBA. W tym duchu projektujemy programy nauczania na
profilowanych studiach menedżerskich.

Rozwinięciem studiów MBA są studia Doctor of Business Administration (DBA) przeznaczone dla najbardziej doświadczonych
menedżerów, czy specjalistyczne Master of Laws (LL.M.) Magister Legum – Prawo w biznesie, Doctor of Laws (LL.D.) Legum
Doctor – Prawo w biznesie, Master of Science (MSc.) – Psychotraumatologia, Master of Public Administration (MPA)
– Administracja Publiczna oraz Master of Health (MPH) – Zdrowie Publiczne.
Studia MBA to droga do sukcesu poprzez edukację. Zapraszam, dołącz do najlepszych.

— PROF. DR HAB. PAWEŁ CZARNECKI, MBA, DBA, LL.M., DR H.C.,
REKTOR COLLEGIUM HUMANUM

W prestiżowym, ogólnopolskim plebiscycie Orły Polskiej Przedsiębiorczości Collegium Humanum przyznano nagrodę
Instytucja Roku 2020 (w kategorii „Edukacja”). Jego Magnificencja Rektor uczelni, prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA,
DBA, LL.M., dr h.c., za doniosły wkład w sukces uczelni otrzymał także osobiste wyróżnienie – Diament 30-lecia Polskiej
Transformacji.

Statuetka – nagroda w konkursie „Top Polish Brands”
przyznana Collegium Humanum przez CEOWORLD Magazine
za wkład w rozwój polskiej przedsiębiorczości.

Medal Pamiątkowy “Pro Masovia”

nadany

Collegium

Humanum przez Zarząd Województwa Marszałkowskiego
za szczególne zasługi na rzecz gospodarczego, społecznego
i kulturalnego rozwoju regionu.

Akredytacje, współprace,
członkostwa

International Association
for Management Development

Business Graduates Association

Północna Izba Gospodarcza

in Dynamic Societies

www.ceeman.org

Apsley Business School

www.businessgraduatesassociation.com

Principles for Responsible

www.izba.info

Academy of Executive

w Londynie

Management Education (PRME)

Coaching Poland

www.apsley.cloud/apsley-main

www.unprme.org

www.aoec.com

Konferencja Rektorów Zawodowych
Szkół Polskich (KRZaSP)

www.krzasp.pl

Polska Federacja Szpitali (PFSz)

Związek Pracodawców Pomorza
Zachodniego Lewiatan

www.pfsz.org

www.pracodawcy.biz

Programy studiów menedżerskich w Collegium Humanum podlegają rygorystycznej
ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business
Graduates Association (BGA).
Uczelnia należy także do CEEMAN, the International Association for Management Development in Dynamic Societies,
Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), a także jest sygnatariuszem Principles for Responsible
Management Education (PRME) – działającego pod auspicjami ONZ forum wiodących uczelni biznesowych na świecie,
którego celem jest kształtowanie postawy odpowiedzialności społecznej wśród przyszłych liderów w biznesie, polityce
i innych wymiarach życia publicznego.

Studia

Executive

Master

of

Business

Administration (MBA) w Collegium Humanum
uzyskały Klasę Profesjonalną w Ratingu
Programów

MBA

2020

Stowarzyszenia

Edukacji Menedżerskiej FORUM.

Executive Master
of Business Administration
(MBA)
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Executive Master
of Business Administration (MBA)
Dla kogo

Studia Executive MBA są dla każdego, komu zależy na rozwoju umiejętności kierowniczych i rewizji spojrzenia na zarządzanie
firmą lub organizacją. Adresowane są zarówno do kadr kierowniczych, menedżerów, dyrektorów spółek handlowych, czy
członków organów zarządczych i nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak i do osób, które chciałyby pracować na
tego typu stanowiskach.

Kompetencje i korzyści
Program nauczania na studiach Executive MBA obejmuje zagadnienia przydatne ściśle z punktu widzenia zarządzającego
przedsiębiorstwem lub organizacją, uznane przez praktyków za kluczowe. EMBA realizowane są w oparciu o liczne case studies
(ang. studium przypadku), czyli analizy prawdziwych sytuacji z praktyki menedżerskiej. Daje to holistyczne, realistyczne
spojrzenie na przywództwo w biznesie. Słuchacz EMBA buduje sieć kontaktów z osobami piastującymi podobne stanowiska,
a po uzyskaniu dyplomu zyskuje istotną przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Uprawnienia
Absolwenci studiów Executive MBA nabywają wykształcenie stanowiące kryterium do zasiadania w radach nadzorczych
spółek z udziałem Skarbu Państwa (zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania
mieniem państwowym).

Międzynarodowe standardy
Partnerem studiów Executive MBA realizowanych przez Collegium Humanum jest brytyjska szkoła biznesu Apsley Business
School of London. Program studiów podlega rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa Collegium
Humanum w zagranicznych i krajowych organizacjach biznesowych i edukacyjnych, m.in. w Business Graduates Association
(BGA) w Londynie.
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Organizacja
studiów
Czas trwania: 2 semestry,

Tryb niestacjonarny

60 ECTS

(sobota/niedziela)

Moduły programu studiów
Executive MBA
Marketing
Zarządzanie mieniem państwowym
Ład korporacyjny
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zmianą
Zarządzanie projektami
Zarządzanie talentami i zasobami ludzkimi
Public Relations, Social Media i Brand Management
Etyka biznesu i CSR
Ekonomia menedżerska
Przywództwo i coaching
Prawo gospodarcze
Odpowiedzialność prawna członków zarządów (CEO), dyrektorów finansowych (CFO) i członków rad nadzorczych
Negocjacje i komunikowanie w biznesie
Etykieta i savoir vivre w biznesie
Psychologia biznesu i mentoring
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Dyplomy i uprawnienia
Absolwenci studiów Executive Master
of Business Administration (MBA) otrzymują:

W języku polskim

W języku angielskim

•

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,

•

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,

•

potwierdzenie nabycia wykształcenia stanowiącego kryterium

•

dyplom ukończenia studiów podyplomowych Executive MBA

do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu

z akredytacją brytyjskiego Partnera kierunku, szkoły biznesu

Państwa (zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16

Apsley Business School of London.

grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym).
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Dołącz
do naszej
społeczności!
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Profilowane MBA
Profilowane studia Master of Business Administration (MBA) dają unikatową możliwość zdobycia zarówno uniwersalnych
kompetencji menedżerskich, jak i wiedzy specjalistycznej dla wybranej dziedziny czy sektora gospodarki. Dzięki temu,
Absolwent profilowanego kierunku MBA zyskuje kompleksowe spojrzenie na zarządzanie w ramach danego obszaru. Niektóre
profilowane studia typu MBA mają rozpoznawane międzynarodowo, tradycyjne nazwy – np. Master of Public Administration
(MPA) to kierunek kształcący menedżerów w administracji publicznej.

MBA

MBA

MBA

Art & Science – Nowe Media w Biznesie

Badania Kliniczne

Cyberbezpieczeństwo

MBA

MBA

MBA

Górnictwo i Energetyka

Menedżer Sportu i Kultury

Przywództwo i Coaching

MBA

MBA

MBA

Restrukturyzacja Przedsiębiorstw

Zarządzanie Bezpieczeństwem

Zarządzanie Technologiami
Wodorowymi

MBA

MBA

MBA

Zarządzanie w Agrobiznesie

Zarządzanie w Automotive

Zarządzanie w IT

MBA

MBA

MBA

Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Zarządzanie w Turystyce

Zmiana & Dialog

Master of Public Administration
(MPA)

Master of Public Health (MPH)

Master of Science (MSc.)

Administracja Publiczna

Zdrowie Publiczne

Psychotraumatologia
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Master of Business
Administration (MBA)
Badania Kliniczne
Studia MBA – Badania Kliniczne wyposażają we wiedzę z zakresu administrowania i zarządzania badaniami klinicznymi
(po stronie ośrodków badawczych, CRO, czy sponsorów), ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: drug discovery/
badania przedkliniczne, start-up badań, w tym regulatory/submissions, negocjacje umów i budżetów, project management,
monitoring badań pharmacovigilance, quality by design, komercjalizacja nowych cząsteczek, regulacje prawne krajowe
i międzynarodowe, w tym RODO oraz wytyczne GCP.

Uprawnienia
Absolwenci studiów nabywają wykształcenie stanowiące kryterium do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem
Skarbu Państwa. Kompetencje fakultatywne obejmują: kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika podmiotu leczniczego
(art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654)) oraz certyfikat ukończenia
szkolenia z zakresu Dobrych Zasad Klinicznych (GCP).

Standardy
Collegium Humanum jest członkiem Polskiej Federacji Szpitali. Studia objęte są patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej
Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPPL). Partnerem studiów MBA jest brytyjska szkoła biznesu Apsley Business School
of London. Program studiów podlega rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa Collegium
Humanum w zagranicznych i krajowych organizacjach biznesowych i edukacyjnych, m.in. w Business Graduates Association
(BGA) w Londynie.
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Master of Business
Administration (MBA)
Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
MBA – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia to zintegrowane studia i systemowe podejście do zarządzania ochroną zdrowia
przy wykorzystaniu narzędzi biznesowych, zapewniające multidyscyplinarne podejście do przywództwa oraz podejmowania
decyzji w zarządzaniu placówką leczniczą. Moduły programu studiów zapewniają kwalifikacje do zrównoważonego
i skutecznego podejmowania decyzji we wszystkich aspektach zarządzania w instytucjach ochrony zdrowia. Słuchacze
studiów uzyskują możliwość poznania liderów w branży, światowej klasy wykładowców, międzynarodowych case studies
z zakresu zarządzania ochroną zdrowia oraz poznają wartości kultury oddziaływania i wydajności, w której zwrot z inwestycji
zaczyna się od pierwszego dnia.

Uprawnienia

Absolwenci studiów nabywają wykształcenie stanowiące kryterium do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem
Skarbu Państwa oraz kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika podmiotu leczniczego (art. 46 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654)).

Standardy
Collegium Humanum jest członkiem Polskiej Federacji Szpitali. Partnerem studiów jest brytyjska szkoła biznesu Apsley
Business School of London. Program studiów podlega rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa
Collegium Humanum w zagranicznych i krajowych organizacjach biznesowych i edukacyjnych, m.in. w Business Graduates
Association (BGA) w Londynie.
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Master of Business
Administration (MBA)

Zarządzanie w Agrobiznesie
Studia MBA – Zarządzanie w Agrobiznesie umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania w branży rolno-spożywczej.
Kierunek wyposaża w kompetencje menedżerskie oraz znajomość zagadnień z zakresu przetwórstwa pasz i produktów
spożywczych (pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), ich logistyki, czy wymagań prawnych, norm i międzynarodowych
standardów zapewniających jakość i bezpieczeństwo produktów na wszystkich etapach łańcucha dostaw – od płodu rolnego
do produktu gotowego. Słuchacz posiądzie też wiedzę z dziedziny ekonomii w zarządzaniu organizacją z branży rolniczej, czy
pozyskiwania środków finansowania ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych.

Uprawnienia

Absolwenci studiów nabywają wykształcenie stanowiące kryterium do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem
Skarbu Państwa oraz kwalifikacje rolnicze (zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego), a więc m.in. możliwość zakupu gruntów rolnych. Kompetencje fakultatywne: Audytor wewnętrzny przemysłu
spożywczego i sektora pasz wg IFS oraz GMP+, Audytor i pełnomocnik ISO2200 oraz HACCP, Menedżer ds. zespołu HACCP.

Standardy
Partnerem studiów MBA – Zarządzanie w Agrobiznesie jest TÜV SÜD Polska. Partnerem studiów MBA jest brytyjska szkoła
biznesu Apsley Business School of London. Program studiów podlega rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu
w ramach członkostwa Collegium Humanum w zagranicznych i krajowych organizacjach biznesowych i edukacyjnych, m.in.
w Business Graduates Association (BGA) w Londynie.
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Master of Business
Administration (MBA)
Przywództwo i Coaching

Studia MBA – Przywództwo i Coaching to jedyny w Polsce program MBA łączący te dwie, uzupełniające się perspektywy.
Absolwenci studiów otrzymują Certyfikat Umiejętności Coachingowych wydany przez Academy of Executive Coaching (AoEC)
w Londynie, międzynarodową organizację coachingową akredytowaną przez ICF, EMCC oraz AC. Program studiów zbudowano
na fundamentach coachingu, psychologii pozytywnej oraz najnowszej wiedzy o mózgu (neuroscience). Słuchaczom pozwala
zgłębić tajniki skutecznego, wielowymiarowego przywództwa (także w stosunku do generacji Y i Z) – bez wywierania presji.
Jednocześnie, w toku nauki nie traci się z horyzontu kwestii samodoskonalenia lidera, wzrostu jego samoświadomości
i rozwoju osobowości, co stanowi klucz do dojrzałego przywództwa.

Uprawnienia

Absolwenci studiów nabywają wykształcenie stanowiące kryterium do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem
Skarbu Państwa oraz otrzymują Coaching Skills Certificate AoEC – certyfikat potwierdzający umiejętności coachingowe.

Standardy
Partnerem MBA – Przywództwo i Coaching jest Academy of Executive Coaching (AoEC) Poland. Partnerem studiów MBA jest
brytyjska szkoła biznesu Apsley Business School of London. Program studiów podlega rygorystycznej ocenie i ciągłemu
doskonaleniu w ramach członkostwa Collegium Humanum w zagranicznych i krajowych organizacjach biznesowych
i edukacyjnych, m.in. w Business Graduates Association (BGA) w Londynie.
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Master of Business
Administration (MBA)

Zarządzanie Technologiami Wodorowymi
Wg Goldmach Sachs technologie wodorowe dają szanse ograniczenia antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych nawet
o 45 proc. Wodór – jako uniwersalny nośnik energii – nie tylko umożliwi osiągnięcie celów klimatycznych, ale przyczyni się
do rozwoju gospodarki i powstawania miejsc pracy. Studia MBA – Zarządzanie Technologiami Wodorowymi wyposażają
w przekrojową, specjalistyczną wiedzę dotyczącą gospodarki wodorowej. Słuchacz pozna strategie, regulacje i aspekty
techniczne związane z wybranymi technologiami wodorowymi (np. ogniwa wodorowe w elektromobilności), a także ich
wpływ na otoczenie, czy specyfikę zarządzania związanymi z nimi projektami.

Uprawnienia

Absolwenci studiów nabywają wykształcenie stanowiące kryterium do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem
Skarbu Państwa oraz uprawnienia: pełnomocnika ds. OZE i menedżera ds. OZE. Po pozytywnym wyniku egzaminu otrzymują
certyfikaty: Ekspert ds. Technologii wodorowych TÜV SÜD, Auditor wewnętrzny ISO 50001:2018 TÜV SÜD.

Standardy
Partnerami studiów MBA – Zarządzanie Technologiami Wodorowymi są: TÜV SÜD Polska, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik,
Hydrogen Poland i Krajowa Izba Gospodarcza, a patronem Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Partnerem studiów
MBA jest brytyjska szkoła biznesu Apsley Business School of London. Program studiów podlega rygorystycznej ocenie
i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa Collegium Humanum w zagranicznych i krajowych organizacjach biznesowych
i edukacyjnych, m.in. w Business Graduates Association (BGA) w Londynie.
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Master of Science (MSc.)
Psychotraumatologia
Studia podyplomowe Master of Science (MSc.) – Psychotraumatologia skierowane są do osób, które uzyskały tytuł
magistra psychologii, studiów humanistycznych lub medycznych. Studia nadają uprawnienia do wykonywania zawodu
Psychotraumatologa. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (Dz.U. 2014,
nr 0 poz. 1145), zawód psychotraumatologa wpisany został do klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

Wiedza
Celem studiów jest wyposażenie w praktyczne umiejętności pracy z osobami, które przeżywają stres traumatyczny na
skutek zdarzeń losowych takich jak katastrofy naturalne, wypadki komunikacyjne, choroby, śmierć bliskich, czy epidemie,
oraz wywołanych przez innych ludzi, takich jak przemoc fizyczna i psychiczna, mobbing, dyskryminacja, gwałt i inne. Studia
nauczają diagnozy różnicowej zaburzeń po stresie traumatycznym u dorosłych, reagowania po traumatycznych wypadkach
oraz terapii traumy.

Studia Master of Science (MSc.) – Psychotraumatologia przygotowują do pracy w zakresie psychologicznej pomocy
w szpitalach psychiatrycznych, klinikach, zakładach karnych i poprawczych, ośrodkach psychoterapii, oddziałach szpitalnych,
hospicjach, ośrodkach interwencji kryzysowej, poradniach i gabinetach.

Absolwent
Absolwenci studiów podyplomowych Master of Science (MSc.) – Psychotraumatologia nabywają rozległą wiedzę oraz
poznają metody interwencji kryzysowej u osób po traumie. Studia kładą nacisk na psychologiczne systemy radzenia sobie
w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz z długotrwałymi skutkami stresu traumatycznego: zaburzeniami zachowania,
emocjonalnymi, czy osobowości.
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Doctor of Business
Administration
(DBA)
WWW.DBA.HUMANUM.PL

Doctor of Business
Administration (DBA)
Dla kogo

Studia Doctor of Business Administration (DBA) przeznaczone są dla doświadczonych menedżerów, którym zależy na rozwoju
umiejętności kierowniczych i rewizji spojrzenia na zarządzanie firmą lub organizacją. Adresowane są w szczególności do
kadr kierowniczych, menedżerów wyższego szczebla, dyrektorów spółek handlowych, czy członków organów zarządczych
i nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Kompetencje i korzyści
Program studiów Doctor of Business Administration (DBA) obejmuje zagadnienia przydatne ściśle z punktu widzenia
zarządzającego przedsiębiorstwem lub organizacją, uznane przez praktyków za kluczowe. Studia DBA realizowane są
w oparciu o liczne case studies (ang. studium przypadku), czyli analizy prawdziwych sytuacji z praktyki menedżerskiej.
Daje to holistyczne, realistyczne spojrzenie na przywództwo w biznesie. Słuchacz DBA buduje sieć kontaktów z osobami
piastującymi podobne stanowiska, a po uzyskaniu dyplomu zyskuje istotną przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Międzynarodowe standardy
Partnerem studiów Doctor of Business Administration (DBA) realizowanych przez Collegium Humanum jest brytyjska szkoła
biznesu Apsley Business School of London. Program studiów podlega rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu
w ramach członkostwa Collegium Humanum w zagranicznych i krajowych organizacjach biznesowych i edukacyjnych, m.in.
w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA) w Londynie.
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Organizacja
studiów
Czas trwania: 2 semestry,

Tryb niestacjonarny

60 ECTS

(sobota/niedziela)

Ramowy program studiów
Doctor of Business Administration (DBA)
Marketing
Zarządzanie strategiczne
Ład korporacyjny
Zarządzanie projektami
Zarządzanie talentami i HR
Komunikacja i networking (Public Relations, Social Media i Brand Management)
Etyka biznesu i CSR
Ekonomia i finanse
Prawo w biznesie (podatkowe, pracy, gospodarcze)
Negocjacje w biznesie
Etykieta i savoir vivre w biznesie
Przywództwo, mentoring i coaching
Wykłady specjalne

Studia Doctor of Business Administration (DBA) dostępne są również w wariantach profilowanych
np. DBA – Zarządzanie w Zdrowiu.
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Dyplomy i uprawnienia
Absolwenci studiów Doctor of Business
Administration (DBA) otrzymują:

W języku polskim

W języku angielskim

•

•

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,

•

dyplom ukończenia studiów podyplomowych Doctor of Business

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Administration (DBA) z akredytacją brytyjskiego Partnera
studiów, szkoły biznesu Apsley Business School of London.
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Master of Laws (LL.M.)
Magister Legum
– Prawo w biznesie
WWW.LLM.HUMANUM.PL

Master of Laws (LL.M.)
Prawo w biznesie
Dla kogo

Studia Master of Laws (LL.M.) Magister Legum – Prawo w biznesie przeznaczone są dla menedżerów pragnących poszerzyć
znajomość aspektów prawa związanych z krajowym i międzynarodowym obrotem gospodarczym. Studia LL.M. to wiedza
z zakresu praktyki prawniczej wspierająca w podejmowaniu właściwych decyzji w biznesie.

Kompetencje i korzyści
Program nauczania na kierunku Master of Laws (LL.M.) obejmuje zagadnienia prawne przydatne ściśle z punktu widzenia
zarządzającego przedsiębiorstwem lub organizacją, uznane przez praktyków za kluczowe. Studia LL.M. realizowane są
w oparciu o liczne case studies (ang. studium przypadku), czyli analizy prawdziwych sytuacji z praktyki menedżerskiej.
Słuchacz LL.M. buduje sieć kontaktów z osobami piastującymi podobne stanowiska, a po uzyskaniu dyplomu zyskuje istotną
przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Międzynarodowe standardy
Partnerem studiów Master of Laws (LL.M.) Magister Legum – Prawo w biznesie realizowanych przez Collegium Humanum
jest brytyjska szkoła biznesu Apsley Business School of London. Program studiów podlega rygorystycznej ocenie i ciągłemu
doskonaleniu w ramach członkostwa Collegium Humanum w zagranicznych i krajowych organizacjach biznesowych
i edukacyjnych min. w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA) w Londynie.
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Organizacja
studiów
Czas trwania: 2 semestry,

Tryb niestacjonarny

60 ECTS

(sobota/niedziela)

Moduły programu studiów
Master of Laws (LL.M.)
Prawo podatkowe i finansowe
Prawo handlowe
Prawo międzynarodowe
Prawo UE
Prawo zamówień publicznych
Prawo pracy
Prawo gospodarcze
Odpowiedzialność prawna członków zarządów (CEO), dyrektorów finansowych (CFO) i członków rad nadzorczych
Ład korporacyjny
Zarządzanie mieniem państwowym
Prawo własności intelektualnej
Prawo ochrony danych osobowych
Etyka biznesu i CSR
Marketing
Negocjacje i mediacje
Przywództwo, mentoring i coaching
Etykieta i savoir vivre w biznesie
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Dyplomy i uprawnienia
Absolwenci studiów Master of Laws (LL.M.)
Magister Legum – Prawo w biznesie otrzymują:

W języku polskim

W języku angielskim

•

•

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,

•

dyplom ukończenia studiów podyplomowych Master of Laws

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

(LL.M.) Magister Legum – Prawo w biznesie z akredytacją
brytyjskiego Partnera kierunku, szkoły biznesu Apsley Business
School of London.
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Doctor of Laws (LL.D.)
Legum Doctor
– Prawo w biznesie
WWW.LLD.HUMANUM.PL

Doctor of Laws (LL.D.)
Prawo w biznesie
Dla kogo

Studia Doctor of Laws (LL.D.) Legum Doctor – Prawo w biznesie przeznaczone są dla najbardziej doświadczonych menedżerów
pragnących poszerzyć znajomość aspektów prawa związanych z krajowym i międzynarodowym obrotem gospodarczym.
Studia LL.D. to zaawansowana wiedza z zakresu praktyki prawniczej wspierająca w podejmowaniu właściwych decyzji
w biznesie.

Kompetencje i korzyści
Program studiów Doctor of Laws (LL.D.) obejmuje zagadnienia prawne przydatne ściśle z punktu widzenia zarządzającego
przedsiębiorstwem lub organizacją, uznane przez praktyków za kluczowe. Studia LL.D. realizowane są w oparciu o liczne case
studies (ang. studium przypadku), czyli analizy prawdziwych sytuacji z praktyki menedżerskiej. Słuchacz LL.D. buduje sieć
kontaktów z osobami piastującymi podobne stanowiska, a po uzyskaniu dyplomu zyskuje istotną przewagę konkurencyjną
na rynku pracy.

Międzynarodowe standardy
Partnerem studiów Doctor of Laws (LL.D.) – Prawo w biznesie realizowanych przez Collegium Humanum jest brytyjska
szkoła biznesu Apsley Business School of London. Program studiów podlega rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu
w ramach członkostwa Collegium Humanum w zagranicznych i krajowych organizacjach biznesowych i edukacyjnych, m.in.
w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA) w Londynie.
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Organizacja
studiów
Czas trwania: 2 semestry,

Tryb niestacjonarny

60 ECTS

(sobota/niedziela)

Moduły programu studiów

Doctor of Laws (LL.D.) Legum Doctor – Prawo w Biznesie
Prawo podatkowe i finansowe
Prawo handlowe
Prawo międzynarodowe
Prawo UE
Prawo zamówień publicznych
Prawo pracy
Prawo gospodarcze
Odpowiedzialność prawna członków zarządów (CEO), dyrektorów finansowych (CFO) i członków rad nadzorczych
Ład korporacyjny
Zarządzanie mieniem państwowym
Prawo własności intelektualnej
Prawo ochrony danych osobowych
Etyka biznesu i CSR
Marketing
Negocjacje i mediacje
Przywództwo, mentoring i coaching
Etykieta i savoir vivre w biznesie
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Dyplomy i uprawnienia
Absolwenci studiów Doctor of Laws (LL.D.)
Legum Doctor – Prawo w biznesie otrzymują:

W języku polskim

W języku angielskim

•

•

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,

•

dyplom

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

ukończenia

studiów

podyplomowych

Doctor

of

Laws (LL.D.) Legum Doctor – Prawo w biznesie z akredytacją
brytyjskiego Partnera kierunku, szkoły biznesu Apsley Business
School of London.
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Studia
podyplomowe
WWW.PODYPLOMOWE.HUMANUM.PL

Studia podyplomowe
Studia podyplomowe umożliwiają osobom posiadającym wykształcenie wyższe zyskanie dodatkowej wiedzy i umiejętności
oraz podniesienie kwalifikacji. Ukończenie studiów podyplomowych zwiększa atrakcyjność na rynku pracy, umożliwia
przekwalifikowanie się, czy wspięcie po szczeblach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Bogata oferta nowoczesnych kierunków studiów podyplomowych w Collegium
Humanum pozwala na optymalny wybór ścieżki edukacyjnej:
Biznes i innowacje

Design Thinking
Key Account Management Academy
Office Manager

Dietetyka

Dietetyka i psychologia zdrowia
Psychodietetyka

Edukacja i oświata

Arteterapia w edukacji
Organizacja i zarządzanie oświatą
Trener umiejętności społecznych

Finanse

Controlling i Audyt
Dyrektor finansowy
Finanse i Rachunkowość w przedsiębiorstwie
Podatki, finanse, kadry i płace
Zasady i techniki sprzedaży produktów finansowych
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HR

Innowacyjny HR Biznes Partner 4.0
Projektant kariery
Psychologia pracy i zarządzanie personelem
Zarządzanie zasobami ludzkimi

IT

Cyberbezpieczeństwo

Lotnictwo

Innowacje i Nowe Technologie w Lotnictwie

Marketing i PR

Komunikacja wizerunkowa
Marketing internetowy
Personal Branding i Public Relations

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Pedagogika

Neurologopedia
Przygotowanie pedagogiczne
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną
Psychologia wychowania i pedagogika Marii Montessorii

Praca socjalna

Asystent rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Prawo i administracja

Administracja publiczna

publiczna

BHP – Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Compliance
IOD – Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Koordynator ds. Dostępności
Prawo gospodarcze i handlowe
Quality Manager

Psychologia

Pomoc psychopedagogiczna i emocjonalna w procesie rehabilitacji
i leczenia osób przewlekle chorych z elementami psychoonkologii
Psychologia kliniczna
Psychologia pozytywna
Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji
Psychologia transportu
Psychoonkologia
Seksuologia

System ochrony zdrowia

Zarządzanie podmiotami leczniczymi
Zarządzanie w ochronie zdrowia
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JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c. wręczający Profesurę Honorową Collegium
Humanum prof. Andrzejowi Kraśnickiemu, wieloletniemu prezesowi Polskiego Komitetu
Olimpijskiego.

Studia licencjackie
i magisterskie w Collegium Humanum
Collegium Humanum wyróżnia odwaga w wytyczaniu nowych ścieżek edukacyjnych,
najwyższa jakość nauczania oraz społeczna wrażliwość – wyrażone w mottach
Edukacja dla Sukcesu i Be More Humanum.

Collegium Humanum jest uczelnią o międzynarodowym wymiarze kształcenia. Prowadzimy studia w siedzibie w Warszawie,
w Filiach w Poznaniu i Rzeszowie, jesteśmy obecni także w Czechach (Filie w Pradze oraz Frydku-Mistku), na Słowacji (Filia
w Bratysławie) i w Uzbekistanie (Filia w Andiżanie). Pozostajemy pierwszą i dotychczas jedyną polską uczelnią, która
uruchomiła filię w Azji. Ponadnarodowość wspólnoty nauczających i studiujących na Collegium Humanum stanowi o jej sile,
afirmuje różnorodność oraz wspiera współpracę w ramach dobrego sąsiedztwa i ponadregionalną.
Tworząc ofertę edukacyjną wykraczamy poza schematy. Nasze programy nauczania powstają w interdyscyplinarnych
zespołach ludzi nauki i specjalistów-praktyków, stale analizujących wymagania zmieniającego się świata oraz związane z nimi
potrzeby edukacyjne. Efektem tej pracy jest portfolio nowatorskich, kreatywnych kierunków studiów, będące odpowiedzią
na oczekiwania osób ukierunkowanych nie tylko na rozwój intelektualny, ale i na sukces zawodowy. Tę aktualną, praktyczną
wiedzę przekazują wielowymiarowi wykładowcy akademiccy, eksperci z uniwersalnym dorobkiem naukowym, dydaktycznym
i menedżerskim. Standardem naszej pracy jest indywidualne podejście do każdego Studenta – tak, by wydobyć drzemiący
w nim potencjał.
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Collegium Humanum w Warszawie
ul. Moniuszki 1A
Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie:
+48 608 800 591, 736 229 166, 698 576 688
rekrutacja@humanum.pl

Warszawa
Studia licencjackie i magisterskie
KIERUNEK

SPECJALNOŚCI

ZARZĄDZANIE

Biznes i marketing międzynarodowy
Dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowym
HR i Talent Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)
Komunikacja wizerunkowa (PR, Branding, Reklama i Social Media)
Marketing
Marketing i zarządzanie sprzedażą
Marketing internetowy (e-Marketing i e-Commerce)
Mobile & Digital Marketing
Przywództwo w biznesie
Psychologia biznesu i coaching
Transport, logistyka i spedycja
Zarządzanie danymi i analityka Big Data
Zarządzanie i marketing w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP)
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FINANSE
I RACHUNKOWOŚĆ

Audyt i kontrola finansowa
Bankowość i doradztwo inwestycyjne
Controlling inwestycyjny
Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczeniowe
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
Finanse międzynarodowe
Finanse publiczne
Podatki, kadry i płace
Rachunkowość zarządcza
Zarządzanie ryzykiem w finansach

Studia jednolite magisterskie
PSYCHOLOGIA

Psychologia dla licencjatów i magistrów (krótsze studia)
Neuropsychologia
Psychologia biznesu i coaching
Psychologia kliniczna
Psychologia kryminalna
Psychologia międzykulturowa
Psychologia reklamy i mediów
Psychologia rodziny
Psychologia sądowo-penitencjarna
Psychologia społeczna
Psychologia sportu
Psychologia zwierząt
Psychoseksuologia
Psychoterapia
Psychotraumatologia i Profilaktyka Społeczna

PRAWO

Prawo dla licencjatów i magistrów

PEDAGOGIKA
PRZEDSZKOLNA
I WCZESNOSZKOLNA

Pedagogika dla licencjatów i magistrów

(krótsze studia)

Prawo – studia jednolite magisterskie

(krótsze studia)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
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Collegium Humanum w Poznaniu
ul. Świętego Michała 43
Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie:
+48 608 314 248
rekrutacja.poznan@humanum.pl

Filia w Poznaniu
Studia licencjackie i magisterskie
KIERUNEK

SPECJALNOŚCI

ZARZĄDZANIE

Biznes i marketing międzynarodowy
Dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowym
HR i Talent Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)
Komunikacja wizerunkowa (PR, Branding, Reklama i Social Media)
Marketing
Marketing i zarządzanie sprzedażą
Marketing internetowy (e-Marketing i e-Commerce)
Mobile & Digital Marketing
Przywództwo w biznesie
Psychologia biznesu i coaching
Transport, logistyka i spedycja
Zarządzanie danymi i analityka Big Data
Zarządzanie i marketing w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP)
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Studia jednolite magisterskie
PSYCHOLOGIA

Psychologia dla licencjatów i magistrów

(krótsze studia)

Neuropsychologia
Psychologia biznesu i coaching
Psychologia kliniczna
Psychologia kryminalna
Psychologia międzykulturowa
Psychologia reklamy i mediów
Psychologia rodziny
Psychologia sądowo-penitencjarna
Psychologia społeczna
Psychologia sportu
Psychologia zwierząt
Psychoseksuologia
Psychoterapia
Psychotraumatologia i Profilaktyka Społeczna

Agnieszka Pelczyk, Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Collegium
Humanum w Poznaniu, piastująca także stanowisko Wiceprzewodniczącej Porozumienia
Poznańskich Samorządów Uczelni Niepublicznych (PSUN).

Collegium Humanum w Rzeszowie
ul. Miłocińska 46 budynek A
Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie:
+48 696 612 315
rekrutacja.rzeszow@humanum.pl

Filia w Rzeszowie
Studia licencjackie i magisterskie
KIERUNEK

SPECJALNOŚCI

PEDAGOGIKA

Andragogika, mentoring i coaching
Doradztwo zawodowe i HR
Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnych
Opieka żłobkowa i przedszkolna
Pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kultury
Pedagogika opiekuńcza osób starszych
Pedagogika społeczna z psychopedagogiką
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną
Pedagogika turystyki i rekreacji
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
Resocjalizacja z socjoterapią
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Studia jednolite magisterskie
PSYCHOLOGIA

Psychologia dla licencjatów i magistrów

(krótsze studia)

Neuropsychologia
Psychologia biznesu i coaching
Psychologia kliniczna
Psychologia kryminalna
Psychologia międzykulturowa
Psychologia reklamy i mediów
Psychologia rodziny
Psychologia sądowo-penitencjarna
Psychologia społeczna
Psychologia sportu
Psychologia zwierząt
Psychoseksuologia
Psychoterapia
Psychotraumatologia i Profilaktyka Społeczna

Dominika Kulaga, studentka Psychologii w Collegium Humanum w Rzeszowie, wyczynowo trenująca
pływanie. Z jej inicjatywy powstał klub uczelniany Akademickiego Związku Sportowego (AZS)
Collegium Humanum – Dominika marzyła, by reprezentować uczelnię podczas zmagań sportowych.
Obecnie pełni funkcję Wiceprezeski AZS Collegium Humanum, odnosząc kolejne sukcesy sportowe.
Jest członkinią kadry narodowej młodzieżowców, złotą i brązową medalistką Akademickich Mistrzostw
Polski w pływaniu 2020, srebrną medalistką Zimowych Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców
w pływaniu 2020, brązową medalistką Zimowych Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców
w pływaniu 2019 oraz wielokrotną finalistką Mistrzostw Polski.

Collegium Humanum
na świecie
Warszawa
(Polska)

Rzeszów
(Polska)

Poznań
(Polska)

Frydek-Mistek

(Czechy)

Praga
(Czechy)

Bratysława
(Słowacja)

Andiżan
(Uzbekistan)

Executive Master of Business

Doctor of Business

Administration (MBA)

Administration (DBA)

Master of Laws (LL.M.)

Doctor of Laws (LL.D.)

Magister Legum
– Prawo w biznesie

Studia podyplomowe

Legum Doctor
– Prawo w biznesie

Studia I i II stopnia
(licencjackie i magisterskie)
oraz jednolite magisterskie

COLLEGIUM HUMANUM
REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:
+48 22 487 53 59
BOSP@HUMANUM.PL
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