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Studia podyplomowe organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie 

z Apsley Business School w Londynie to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe 

w Polsce kwalifikacje menedżerskie, które uzyskały Klasę Profesjonalną  

w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 

2020.

Program studiów Collegium Humanum podlega rygorystycznej ocenie i ciągłemu 

doskonaleniu w ramach członkostwa w Business Graduates Association 

(BGA) należącym do BGA&AMBA w Londynie. Uczelnia należy do CEEMAN, 

the International Association for Management Development in Dynamic 

Societies, Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), a także 

Principles for Responsible Management Education (PRME) – działającego 

pod auspicjami ONZ oraz The Association to Advance Collegiate Schools of 

Business (AACSB) w USA.

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MBA SPEŁNIAJĄ KRYTERIUM  

WYKSZTAŁCENIA   DO  ZASIADANIA  W RADACH  NADZORCZYCH  SPÓŁEK   

Z  UDZIAŁEM  SKARBU PAŃSTWA  (ART. 19 UST. 1 PKT  1 LIT. C USTAWY  Z DNIA 16 

GRUDNIA 2016 R. – O ZASADACH ZARZĄDZANIA MIENIEM  PAŃSTWOWYM (DZ.U. 

Z 2018, POZ. 1182).

WWW.HUMANUM.PL



Akredytacje
i członkostwa



O F E R TA S T U D I Ó W 

Master of Business 
Administration (MBA)

COLLEGIUM HUMANUM

 

WSZYSCY ABSOLWENCI STUDIÓW MBA NABYWAJĄ UPRAWNIENIA:

DO ZASIADANIA W RADACH NADZORCZYCH SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SKARBU 
PAŃSTWA (ART. 19 UST. 1 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 16 GRUDNIA 2016 R. –  
O ZASADACH ZARZĄDZANIA MIENIEM PAŃSTWOWYM (DZ.U. Z 2018, POZ. 1182).



Executive Masterof 
Business Administration
(MBA)

Studia Executive Master of Business Administration MB przeznaczone są dla kadry 

kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa 

handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów 

lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze. Absolwent zdobędzie 

wiedzę pozwalającą mu na podniesienie swoich kierowniczych kwalifikacji w celu 

jak najlepszego wykorzystania umiejętności w różnych dziedzinach biznesu.

Czas trwania: 2 semestry, 60 ECTS

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 
EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

https://emba-warszawa.pl/


Czas trwania: 2 semestry, 60 ECTS

Master of Business Administration (MBA)

Cyberbezpieczeństwo

Zintegrowane studia i systemowe podejście do przedmiotu studiów 

zapewniające  narzędzia niezbędne do zapobiegania, wykrywania 

i łagodzenia ataków cybernetycznych.

STUDIA OBJĘTE PATRONATEM 

ABSOLWENCI STUDIÓW NABYWAJĄ UPRAWNIENIA:

• Pełnomocnika ds. Cyberbezpieczeństwa

• Menedżera ds. Cyberbezpieczeństwa

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 
MBA – CYBERBEZPIECZEŃSTWO 

Studia pozwalają zdobyć wiedzę w dziedzinie m.in. rozwoju zagrożeń 

cybernetycznych, sposobów radzenia sobie z tego typu wyzwaniami, budową 

bezpiecznych systemów teleinformatycznych oraz zapobiegania, wykrywania 

i łagodzenia ataków cybernetycznych. Pozwalają zapoznać się z różnymi 

technikami, procesami i praktykami stosowanymi w celu ochrony sieci 

informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami, uszkodzeniami 

bądź nieautoryzowanym dostępem.

https://humanum.pl/podyplomowe/master-of-business-administration-mba-cyberbezpieczenstwo/


MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA KOMPETENCJI DODATKOWYCH: 

•  Compliance w Służbach Mundurowych

•  Audytor wewnętrzny przemysłu zbrojeniowego wg ISO 9001

•  Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Master of Business Administration (MBA)

Zarządzanie 
Bezpieczeństwem

Czas trwania: 2 semestry, 60 ECTS

Studia przeznaczone m.in. dla pracowników służb mundurowych o stopniu 

oficera (lub równoważnym) chcących rozwijać swoje kwalifikacje menedżerskie, 

pracowników służb mundurowych o stopniu podoficera (lub równoważnym), 

którzy chcą poszerzyć i rozwinąć swoje umiejętności i kompetencje, cywilnej 

kadry kierowniczej związanej bezpośrednio z działalnością służb mundurowych, 

doświadczonych menedżerów chcących rozpocząć  karierę zawodową w służbach 

mundurowych, pracowników firm zajmujących się ochroną osób i mienia, 

pracowników agencji detektywistycznych.

Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania, obronności, czy 

reagowania na sytuacje kryzysowe i konfliktowe.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 
MBA – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM 

https://mbasecurity.humanum.pl/


Studia przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu 

prowadzenia pod względem ekonomicznym i organizacyjnym klubów sportowych, 

młodzieżowych szkółek sportowych, ośrodków sportowych i kulturalnych 

w strukturach samorządu terytorialnego, a także do czynnych sportowców, 

sportowców po zakończeniu kariery, osób odpowiedzialnych za rozwój sportu 

w gminach, powiatach i miastach, nauczycieli wychowania fizycznego, scoutów, 

osób chcących zajmować się marketingiem sportowym, trenerów personalnych 

i ogólno - rozwojowych, osób które maja ambicje pełnić funkcje dyrektora 

sportowego lub dyrektora rozwoju w klubach sportowych –  lub zasiadać w radach 

nadzorczych jednostek sportowych.

Czas trwania: 2 semestry, 60 ECTSMenedżer Sportu
i Kultury

Master of Business Administration (MBA)

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA KOMPETENCJI FAKULTATYWNYCH:

• KWALIFIKACJI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

• INSTRUKTORA DANEJ DYSCYPLINY SPORTU (PIŁKA NOŻNA, SIATKÓWKA ITP.)

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 
MBA – MENEDŻER SPORTU I KULTURY

https://humanum.pl/podyplomowe/master-of-business-administration-mba-menedzer-sportu-i-kultury/


Studia przeznaczone są dla tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, 

w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych 

dziedzinach biznesu związanego z szerokorozumianym obszarem Technologii 

Informatycznych.

Program studiów podyplomowych Master of Business Administration 

(MBA) o profilu Zarządzanie w IT pozwala na efektywne uzupełnienie 

wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności zarządczych 

oraz nadzorczych.

Zarządzanie w IT
Master of Business Administration (MBA)

Czas trwania: 2 semestry, 60 ECTS

ABSOLWENCI NABYWAJĄ UPRAWNIENIA:

• PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA IT

• MENEDŻERA DS. ZARZĄDZANIA IT

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 
MBA – ZARZĄDZANIE W IT

STUDIA OBJĘTE PATRONATEM 

https://mbait.humanum.pl/


O F E R TA S T U D I Ó W 

Podyplomowych

COLLEGIUM HUMANUM



Studia Specjalista Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to pierwsze 

studia organizowane we współpracy uczelni wyższej z Fundacją Na Rzecz 

Przeciwdziałania Przemocy FENIKS.

Przeznaczone są dla osób, które chcą rozwijać swoją wiedzę i kompetencje  

w obszarze przeciwdziałania przemocy, reagowania i pomagania dzieciom czy 

rodzinom uwikłanym w przemoc - ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 

pomocy społecznej, systemu oświaty, ochrony zdrowia, policji, sądu, organizacji 

pozarządowych. 

Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie

Studia podyplomowe

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY

LICZBA ECTS 60

LICZBA GODZIN 180

https://humanum.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-2/


Celem studiów jest uzyskanie przygotowania z zakresu psychologii, pedagogiki 

i dydaktyki szczegółowej gwarantujące zdobycie wiedzy i umiejętności 

praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie 

z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z poźn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450 z dnia 

2 sierpnia 2019).

Przygotowanie 
pedagogiczne

Studia podyplomowe

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

390 godzin dydaktycznych 
oraz 150 godzin praktyk zawodowych

CZAS TRWANIA 3 SEMESTRY

LICZBA ECTS 60

LICZBA GODZIN 540

https://humanum.pl/przygotowanie-pedagogiczne/


Studia nadające kwalifikacje pedagogiczne. Skierowane są dla osób 

posiadających tytuł zawodowy magistra psychologii, pragnących zdobyć 

uprawnienia pedagogiczne. Realizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w: 

• Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 

2018, poz. 1668),

• Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).

• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.  

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst 

jednolity, Dz.U. 2020, poz. 1289)

Przygotowanie pedagogiczne  
dla psychologów

Studia podyplomowe

390 godzin dydaktycznych 
oraz 150 godzin praktyk zawodowych

CZAS TRWANIA 3 SEMESTRY

LICZBA ECTS 60

LICZBA GODZIN 480

 150 godzin praktyk zawodowych

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA PSYCHOLOGÓW

https://humanum.pl/przygotowanie-pedagogiczne-dla-psychologow/


Studia adresowanie są do wszystkich osób zainteresowanych psychodietetyką 

-  w szczególności: dietetyków, technologów żywności, psychologów  

i psychoterapeutów, lekarzy i pielęgniarek, nauczycieli i pedagogów. Wcześniejsza 

wiedza z zakresu psychologii lub dietetyki nie jest konieczna.

Poza wiedzą z zakresu medycyny o chorobach dieto-zależnych oraz fizjologicznych 

aspektach zmiany zachowań zdrowotnych, słuchacze będą mieli okazję zapoznać 

się z bogatą wiedzą psychologiczną, pozwalającą zrozumieć istotę problemów 

związanych z odżywianiem oraz skutecznych sposobów motywowania do zmiany.

Psychodietetyka
Studia podyplomowe

CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY

LICZBA ECTS 35

LICZBA GODZIN 180

STUDIA OBJĘTE PATRONATEM 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 
PSYCHODIETETYKA

https://humanum.pl/psychodietetyka/


Adresatami studiów są osoby które chcą:

• uzupełnić wiedzę naukową o szczęściu i psychologicznym dobrostanie, dzięki 

czemu będą mogli wykorzystać ją w swoim życiu osobistym;

• wykorzystać wiedzę teoretyczną i praktyczną w pracy zawodowej w celu 

polepszenia relacji zawodowych  bądź zwiększenia efektywności swoich 

działań i działań współpracowników.

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

Psychologia pozytywna jako nauka stanowi próbę integracji wiedzy 

psychologicznej w kierunku poszukiwania silnych stron i zasobów człowieka, które 

sprawiają, że życie jego ma sens i jest dobre, w przeciwieństwie do psychologii 

klasycznej (zwłaszcza klinicznej) skoncentrowanej głównie na opisywaniu  

i wyjaśnianiu trudności, problemów, patologii człowieka i społeczeństw.

Psychologia pozytywna
Studia podyplomowe

CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY

LICZBA ECTS 30

LICZBA GODZIN 220

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 
PSYCHOLOGIA POZYTYWNA

https://humanum.pl/psychologia-pozytywna/


Holistyczne studia oparte na praktycznych technikach i umiejętnościach 

zarządzania. Dedykowane są m.in.:

• osobom, które zawodowo zajmują się zarządzaniem w firmach i instytucjach,

• pracownikom działów marketingu, sprzedaży i inwestycji,

• osobom, które zajmują się reklamą, PR, HR, coachingiem,

• wszystkim, którzy często kontaktują się z klientami i pracownikami,

• pasjonatom psychologii,

• menedżerom,

• pracownikom różnych szczebli w podmiotach związanych z handlem, NGO  

i sektorem prywatnym.

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line

Psychologia pracy  
i zarządzanie personelem

Studia podyplomowe

CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY

LICZBA ECTS 35

LICZBA GODZIN 180

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 
PSYCHOLOGIA PRACY I ZARZĄDZANIE PERSONELEM

https://humanum.pl/psychologia-pracy-i-zarzadzanie-personelem/


Studia są przeznaczone dla zainteresowanych wykorzystaniem koncepcji i metod 

psychologii społecznej w działaniach na rzecz rozwoju organizacji. Program 

dostosowany został do potrzeb kadry kierowniczej i osób pragnących doskonalić 

posiadane kompetencje i nabywać nowe.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego radzenia sobie  

z wyzwaniami stojącymi przed rozwijającymi się organizacjami, a więc 

wyposażenie ich w takie kompetencje jak:

• diagnozowanie problemów i rozumienie procesów organizacyjnych,

• wspieranie rozwoju pracowników,

Psychologia społeczna 
w zarządzaniu 
rozwojem organizacji

Studia podyplomowe

CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY

LICZBA ECTS 35

LICZBA GODZIN 220

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA W ZARZĄDZANIU ROZWOJEM ORGANIZACJI

https://humanum.pl/psychologia-spoleczna-w-zarzadzaniu-rozwojem-organizacji/


Studia przeznaczone są dla magistrów psychologii, zorientowanych na rozwój 

dyscypliny psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ukończenie studiów uprawnia do ubiegania się u Marszałka Województwa 

o wpis na listę psychologów uprawnionych do orzekania o przeciwskazaniu 

bądź braku przeciwskazań do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego, do 

prowadzenia pojazdu kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, prowadzenia 

tramwaju, do pracy na stanowisku instruktora bądź egzaminatora jazdy, kierowcy 

uprzywilejowanego lub przewożącego wartości pieniężne, oraz orzekania 

w stosunku do osób po utracie prawa jazdy. 

Absolwent będzie mógł również założyć własną pracownię psychotechniczną 

lub też zatrudnić się na stanowisku psychologa w placówce zajmującej się 

psychotechniką (np. medycyna pracy).

Psychologia transportu
Studia podyplomowe

CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY

LICZBA ECTS 30

LICZBA GODZIN 180

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 
PSYCHOLOGIA TRANSPORTU

https://humanum.pl/psychologia-transportu/


Studia pozwalające zdobyć wiedzę i kompetencje potrzebne do świadczenia 

fachowej pomocy i prowadzenia profilaktyki trudności wychowawczych.

Zajęcia pomagają nabyć zestaw umiejętności, narzędzi, metod, oraz kwalifikacji 

do pracy psychologicznej w grupach przedszkolnych, szkolnych i klasach 

integracyjnych.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem 

wczesnego wspomagania rozwoju. 

Psychologia wczesnego i średniego okresu 
szkolnego z terapią pedagogiczną

Studia podyplomowe

CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY

LICZBA ECTS 38

LICZBA GODZIN 280

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 
PSYCHOLOGIA WCZESNEGO I ŚREDNIEGO OKRESU SZKOLNEGO  
Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

https://humanum.pl/psychologia-wczesnego-i-sredniego-okresu-szkolnego-z-terapia-pedagogiczna/


Studia dedykowane wszystkim tym, którzy chcą realizować się w pracy  

z dziećmi, także nauczycielom pragnącym wykorzystać innowacyjną technikę do 

poprawienia swojej efektywności i świadczenia usług znacznie wyższej jakości niż 

ogół nauczycieli. 

Studia przygotowują do pracy w licznych, wciąż powstających placówkach 

Montessorii (przedszkolach i szkołach). Zapewniają również odpowiednie 

narzędzia i wiedzę, pozwalające na wykorzystywanie z powodzeniem nowych 

kompetencji w tradycyjnych placówkach edukacyjnych, a także we własnym 

domu.

Psychologia wychowania 
i pedagogika Marii Montessorii

Studia podyplomowe

CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY

LICZBA ECTS 38

LICZBA GODZIN 220

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 
PSYCHOLOGIA WYCHOWANIA I PEDAGOGIKA MARII MONTESSORII

https://humanum.pl/psychologia-wychowania-i-pedagogika-marii-montessorii/


Studia gwarantują zdobycie kompleksowej i rzetelnej wiedzy dotyczącej 

nowoczesnych metod pracy z grupami dzieci oraz młodzieży, sprawiającymi 

trudności wychowawcze. Dedykowane są szczególnie pedagogom, psychologom, 

nauczycielom, wychowawcom i kuratorom sądowym. 

Absolwenci nabywają umiejętności m.in.. twórczego rozwiązywania problemów, 

moderowania procesu grupowego, wykorzystywania skutecznych metod  

i technik prowadzenia zajęć grupowych, stymulowania pożądanych zachowań 

czy panowania nad tymi niepożądanymi. Dodatkowo, studia wyposażają  

w zdolność autoprezentacji, komunikacji, budowania zaangażowania grupowego 

i własnego oraz znajomość najlepszych metod radzenia sobie z tremą i stresem.

Trener umiejętności społecznych
Studia podyplomowe

CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY

LICZBA ECTS 30

LICZBA GODZIN 215

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 
TRENER UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

https://humanum.pl/trener-umiejetnosci-spolecznych/


Studia przygotowują do pracy w zakresie psychologicznej pomocy w szpitalach 

psychiatrycznych, klinikach, zakładach karnych i poprawczych, sądach, służbach 

mundurowych różnych formacji (Policja, wojsko, Straż Pożarna, SOK, Straż Miejska 

itp.)  ośrodkach psychoterapii, oddziałach szpitalnych, hospicjach, ośrodkach 

interwencji kryzysowej i pomocy socjalnej, poradniach i gabinetach.

Absolwenci 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, a także na długotrwałe skutki po stresie 

traumatycznych: zaburzeń zachowania, emocjonalnych czy osobowości.

Absolwenci studiów otrzymują tytuł Msc. - Master of Science i spełniają kryterium 

wykształcenia do wykonywania zawodu Psychotraumatologa.

Psychotraumatologia
- Master of Science (MSc.)

Studia podyplomowe

CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY

LICZBA ECTS 60

LICZBA GODZIN 190

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 
PSYCHOTRAUMATOLOGIA

https://humanum.pl/psychotraumatologia/


Studia dla osób, które już pracują lub chciałyby pracować w administracji 

publicznej.

Zakres wiedzy obejmuje prawo administracyjne, zagadnienia dotyczące 

funkcjonowania państwa czy finanse publiczne. W programie studiów znajdują 

się zagadnienia dotyczące europeizacji administracji oraz prawa Unii Europejskiej 

oraz prawa międzynarodowego. 

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line. 

Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają 

zadania do wykonania. Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

Administracja publiczna
Studia podyplomowe

CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY

LICZBA ECTS 30

LICZBA GODZIN 230

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

https://humanum.pl/administracja-publiczna/


Studia skierowane do osób, które chciałby nabyć kompetencje i uprawienia do 

pracy na stanowisku Asystenta rodziny.

Program studiów jest zgodny z wymogami Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. oraz Rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny z dnia 9 grudnia 2011 r.

Celem studiów jest m.in. przygotowanie osób do roli zawodowej asystenta rodziny, 

poznanie metod pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi i patologicznymi, nabycie 

umiejętności i kompetencji w zakresie udzielania pomocy i wsparcia członkom 

rodziny. 

 

Asystent Rodziny
Studia podyplomowe

CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY

LICZBA ECTS 38

LICZBA GODZIN 230

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 
ASYSTENT RODZINY

https://humanum.pl/asystent-rodziny/


Studia skierowane do grona kadry stykającej się w praktyce z problematyką 

rachunkowości zarządczej i controllingu. Pozwalają na pogłębienie wiedzy 

dotyczącej zarządzania finansami przedsiębiorstwa, poprawiania wyniku 

finansowego oraz usprawniania działania przedsiębiorstwa.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom 

praktycznie realizować proces operacyjnego, jak i strategicznego controllingu 

finansowego w przedsiębiorstwie oraz w grupie kapitałowej poprzez m.in. wybór 

właściwych narzędzi analitycznych rachunku kosztów, przygotowanie budżetów 

finansowych, monitorowanie ich wykonania oraz przygotowanie informacji 

finansowych na potrzeby decyzyjne.

Controlling i Audyt
Studia podyplomowe

CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY

LICZBA ECTS 30

LICZBA GODZIN 230

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 
CONTROLLING I AUDYT

https://humanum.pl/controlling-i-audyt/


Studia skierowane do osób zainteresowanych podjęciem pracy związanej 

z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, w tym m.in. identyfikacji zagrożeń 

i przeciwdziałania im, opracowywaniem systemów bezpieczeństwa (polityki, 

wdrażanie, utrzymanie), audytu informatycznego, informatyki śledczej, 

zarządzania sytuacją kryzysową w IT. 

Zagadnienia studiów dopasowano do słuchaczy zarówno posiadających 

kompetencje zawodowego informatyka jak i osób, które zamierzają swoje życie 

zawodowe związać z administrowaniem i zarządzaniem bezpieczeństwem 

informacji. Po ukończeniu studiów Absolwent uzyskuje kompetencje Menedżera 

ds. Cyberbezpieczeństwa.

Cyberbezpieczeństwo
Studia podyplomowe

STUDIA OBJĘTE PATRONATEM 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 
CYBERBEZPIECZEŃSTWO

CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY

LICZBA ECTS 60

LICZBA GODZIN 180

https://humanum.pl/cyberbezpieczenstwo/


Studia adresowanie są do wszystkich osób zainteresowanych dietetyką 

i psychologią zdrowia, a w szczególności: dietetyków, technologów żywności,  

psychologów i psychoterapeutów, lekarzy i pielęgniarek, nauczycieli i pedagogów.

Studia, poza wiedzą z zakresu medycyny o chorobach dieto-zależnych 

i fizjologicznych aspektach zmiany zachowań zdrowotnych, pozwalają 

poszerzyć kompetencje związane z m.in. oddziaływaniem na jednostki i grupy 

tak, aby wspomagać zmianę sposobu żywienia, motywowaniem do leczenia 

dietetycznego, przygotowywaniem programów edukacyjnych dla różnych 

populacji, takich jak młodzież i dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży itp.

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

Dietetyka i Psychologia Zdrowia
Studia podyplomowe

CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY

LICZBA ECTS 38

LICZBA GODZIN 280

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 
DIETETYKA I PSYCHOLOGIA ZDROWIA

https://humanum.pl/dietetyka-i-psychologia-zdrowia/


Studia skierowane do osób związanych z zarządzaniem Bezpieczeństwem 

i Higieną Pracy w organizacji lub chcących rozpocząć pracę zawodową w tym 

zakresie. Przygotowują do pełnienia funkcji starszego inspektora lub specjalisty 

do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Możliwość zdobycia uprawnień dodatkowych:

• Audytora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością 

i BHP wg. ISO 9001 oraz ISO 45001

• Pełnomocnika najwyższego kierownictwa ds. Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania Jakością i BHP wg. ISO 9001 oraz ISO 45001

Uprawnienia wydawane przez Instytut Kontroli Wewnętrznej, Audytu 

i Optymalizacji.

Inspektor BHP – Zarządzanie 
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Studia podyplomowe

CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY

LICZBA ECTS 60

LICZBA GODZIN 180

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 
INSPEKTOR BHP

https://humanum.pl/bhp-zarzadzanie-bezpieczenstwem-i-higiena-pracy/


Studia skierowane do osób chcących pełnić stanowisko Inspektora Ochrony 

Danych (IOD) – samodzielnie lub w ramach jednostek ochrony danych osobowych. 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji 

zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyki 

w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których 

mowa w art. 39 RODO.

Absolwenci studiów mogą zdobyć wiedzę przydatną do pełnienia funkcji Inspektora 

Danych Osobowych (zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO-Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Studia podyplomowe

CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY

LICZBA ECTS 60

LICZBA GODZIN 180

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

https://humanum.pl/inspektor-ochrony-danych-iod/


Studia skierowane m.in. do pracowników zajmujących się administrowaniem  

i zarządzaniem zasobami w środowisku przyrodniczym w jednostkach samorządu 

terytorialnego oraz pracowników instytucji związanych z oceną stanu środowiska 

i jego ochrony (ochrona wód i gleby, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, 

gospodarka wodno-ściekowa i inne).

Studia na kierunku ochrona środowiska łączą wszechstronną wiedzę przyrodniczą 

i charakter kompetencji inżynierskich. Absolwent posiądzie wiedzę i umiejętności, 

pozwalające na realizowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w szczególności 

eliminowaniu zagrożeń, wynikających z działalności człowieka, pozna sposoby 

naprawy środowiska oraz będzie w stanie skutecznie używać technologii, 

związanych z ochroną środowiska i szeroko pojętej ekologii.

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

Ochrona Środowiska
Studia podyplomowe

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 
OCHRONA ŚRODOWISKA

CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY

LICZBA ECTS 42

LICZBA GODZIN 230

https://humanum.pl/ochrona-srodowiska/


Studia adresowane są zarówno do kadry kierowniczej wyższego i średniego 

szczebla zarządzania, m.in.: menedżerów, właścicieli firm, pracowników działów 

personalnych, jak i doradców personalnych, psychologów pracy oraz wszystkich 

tych, którzy chcą zdobyć umiejętności z zakresu zarządzania personelem.

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line. 

Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają 

zadania do wykonania. Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Studia podyplomowe

CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY

LICZBA ECTS 60

LICZBA GODZIN 250

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

https://humanum.pl/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi/


Studia podyplomowe na specjalności Prawo gospodarcze i handlowe powstały 

z myślą o wszystkich osobach, które pracują, lub pragną pracować prowadząc 

własną działalność gospodarczą, oraz o wszystkich, którzy swoje miejsce widzą  

w świetnie opłacanych działach prawnych firm i instytucji. 

Program studiów ma za zadanie przekazać słuchaczom wiedzę z zakresu 

zagadnień prawa handlowego, prawa cywilnego, prowadzenia działalności 

gospodarczej, prawa Unii Europejskiej, prawa karnego i wielu innych. Zdobyte 

kwalifikacje umożliwią m.in. analizę i wykorzystanie wiedzy do konkretnych 

przykładów z zakresu wszelkiego rodzaju spółek prawa handlowego, 

przedsiębiorstw i działalności gospodarczej, a także sprawne posługiwanie się 

prawem Unii Europejskiej, prawem gospodarczym i handlowym. 

Prawo Gospodarcze i Handlowe
Studia podyplomowe

CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY

LICZBA ECTS 48

LICZBA GODZIN 290

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 
PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

https://humanum.pl/prawo-gospodarcze-i-handlowe/


Cena za studia obejmuje wszystkie koszty związane z organizacją procesu dydaktycznego 

i udziałem pracowników w studiach oraz wydaniem  dokumentów ukończenia studiów i wynosi:

9.900 zł   brutto za jednego uczestnika w trybie stacjonarnym i online na żywo

Kalkulacja cenowa kosztów 
udziału dla członka IPA STUDIA MBA

REKRUTACJA NA STUDIA ODBYWA SIĘ POPRZEZ DEDYKOWANY SYSTEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

BRAK OPŁAT WPISOWYCH I REJESTRACYJNYCH

zniżka na wszystkie studia 
podyplomowe oraz Master 
of Business Administration! 

10%

OD PODANEJ CENY NALEŻY ODJĄĆ 10% ZNIŻKI

https://rekrutacja.humanum.pl/Enroll/IPA
https://rekrutacja.humanum.pl/


Kierunek 1 wpłata roczna      2 wpłaty półroczne      4 wpłaty kwartalne

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 4900 zł 2500 zł 1300 zł

Przygotowanie pedagogiczne 3900 zł 2000 zł 1100 zł

Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów 3900 zł 21750 zł 1125 zł

Psychodietetyka 4900 zł 2600 zł 1400 zł

Psychologia pozytywna 4900 zł 2600 zł 1400 zł

Psychologia pracy i zarządzanie personelem 6900 zł 3650 zł 1900 zł

Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem 
organizacji

4900 zł 2600 zł 1400 zł

Psychologia transportu 4900 zł 2600 zł 1400 zł

Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolne-
go z terapią pedagogiczną

4900 zł 2600 zł 1400 zł

Psychologia wychowania i pedagogika  
Marii Montessorii                                        

3900 zł 21750 zł 1125 zł

Trener umiejętności społecznych 4900 zł 2600 zł 1400 zł

Psychotraumatologia 6900 zł 3600 zł 1900 zł

Kalkulacja cenowa kosztów 
udziału dla członka IPA STUDIA PODYPLOMOWE

REKRUTACJA NA STUDIA ODBYWA SIĘ POPRZEZ DEDYKOWANY SYSTEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

https://rekrutacja.humanum.pl/Enroll/IPA


Kierunek 1 wpłata roczna      2 wpłaty półroczne      4 wpłaty kwartalne

Zarządzanie zasobami ludzkimi                              3900 zł                2175 zł 1125 zł

Administracja publiczna                                    3900 zł         2175 zł 1125 zł

Asystent rodziny                                           4900 zł    2600 zł 1400 zł

Controlling i Audyt                                        6900 zł    3600 zł 1900 zł

Cyberbezpieczeństwo                                        4900 zł         1500 zł 1500 zł

Dietetyka i psychologia zdrowia                            4900 zł              2600 zł 1400 zł

Inspektor BHP – Zarządzanie Bezpieczeństwem i 
Higieną Pracy

3800 zł 2000 zł 1100 zł

IOD – Inspektor Ochrony Danych Osobowych                   3900 zł 3100 zł --

Ochrona środowiska                                         4900 zł        2600 zł 1400 zł

Prawo gospodarcze i handlowe                               3900 zł 2175 zł 1125 zł

Kalkulacja cenowa kosztów 
udziału dla członka IPA 

OD KAŻDEJ CENY NALEŻY ODJĄĆ 10% KWOTY.
OFERTA NIŻSZEJ CENY TYLKO DLA CZŁONKÓW IPA I ICH RODZIN. 
PO REJESTRACJI NALEŻY DOSTARCZYĆ DO KWESTURY SKAN AKTUALNEJ LEGITYMACJI CZŁONKA IPA

BRAK OPŁAT WPISOWYCH I REJESTRACYJNYCH

STUDIA PODYPLOMOWE



PAKIET PREMIUM
EXECUTIVE EDUCATION
• pełnowartościowa licencja Microsoft Office 365

• nielimitowany dostęp do platformy elearningowej (z nagraniami video 

modułów studiów, prezentacji i testów)

• dostęp do wirtualnej uczelni eHumanum

• możliwość korzystania z ebooków (biblioteka internetowa)

• praktyczny zestaw upominkowy

• powiadomienia SMS

• dostęp do debat ON-LINE live z ekspertami

• 50% zniżki za równoległy dyplom Doctor of Business Administration (DBA) lub 

LL.D, DPH, DPA

• 50% zniżki za równoległy dyplom MBA lub MPA, MPHA, MSc.

• 50% zniżki za równoległy dyplom LL.M (Master of Laws)

• 2900 zł za każdy dodatkowy dyplom wybranych studiów podyplomowych  

i uprawnień zawodowych (również dla członków rodziny)

Rekrutacja na studia odbywa się poprzez dedykowany 

system rekrutacji elektronicznej

https://rekrutacja.humanum.pl/Enroll/IPA


Tryby realizacji studiów 
podyplomowych (MBA)

Stacjonarne: 
piątek – sobota lub sobota-niedziela.  

Min. 8 zjazdów (1 raz w miesiącu)

Online na żywo poprzez narzędzie Microsoft Teams:
piątek – sobota lub sobota-niedziela.  

Min. 8 zjazdów (1 raz w miesiącu)

IOS – Indywidualna Organizacja Studiów: 

Słuchacz podejmuje decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu studiów,   

w wybranym przez siebie czasie.

Materiały video oraz prezentacje na platformie elearningowej   

(krótszy i szybszy czas studiowania).



Wymagane dokumenty:

1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych - skan licencjatu lub 

magisterium (potwierdzony przez Collegium Humanum)

2. Curriculum Vitae

3. Nazwisko, data urodzenia oraz miejsce urodzenia

4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy w rekrutacji online

5. Adres siedziby oraz kontakt do osoby upoważnionej.

Lista dokumentów i wymagania 

dotyczące przyjęcia

REKRUTACJA ODBYWA SIĘ POPRZEZ DEDYKOWANY 

SYSTEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ: 

10% 
ZNIŻKA OBOWIĄZUJE PO DOSTARCZENIU DO KWESTURY UCZELNI SKANU

AKTUALNEJ LEGITYMACJI CZŁONKA IPA. 

SKAN NA: KSIEGOWOSC@HUMANUM.PL , W TYTULE MAILA ZNIŻKA DLA CZŁONKÓW IPA

https://rekrutacja.humanum.pl/Enroll/IPA 
https://rekrutacja.humanum.pl/Enroll/IPA


Biuro Obsługi 
Studiów Podyplomowych
mgr Joanna Gajowiak

Dyrektor Biura Obsługi Studiów Podyplomowych

Collegium Humanum

ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa
Kontakt

joanna.gajowiak@humanum.pl

tel. +48 22 487 53 59

WWW.HUMANUM.PL

COLLEGIUM HUMANUM

#EDUKACJADLASUKCESU

https://humanum.pl

	Od czego zacząć?

