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Zacznijmy od podstawowej terminologii: uczestnika studiów podyplomowych 

nazywamy Słuchaczem. Określenia Student(ka) używa się jedynie w kontekście studiów 

wyższych, a więc licencjackich, czy magisterskich.

Zatem – drogie Słuchaczki i drodzy Słuchacze – witamy Was gorąco, i zapraszamy 

do zapoznania się z niniejszą broszurą przeznaczoną dla uczestników studiów  

podyplomowych w Collegium Humanum. To kompendium odpowiedzi na najczęściej 

zadawane pytania. Jeśli nie wyjaśni Twoich wątpliwości, zwróć się do Biura Obsługi 

Studiów Podyplomowych.

K O N T A K T :

bosp@humanum.pl 

Słuchacz czy Student?

22 487 53 59
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Od tego zacznij

Przeczytaj niniejszy
przewodnik

1

1
Zapoznaj się z:

Regulaminem Studiów Podyplomowych 

Regulaminem opłat na studiach podyplomowych

wirtualnej uczelni eHumanum

1

2
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Zaloguj się i zapoznaj 
z funkcjonalnościami 

1

3

https://humanum.pl/pdf/Regulamin_Studiow_Podyplomowych.pdf
https://humanum.pl/pdf/akty_prawne/2020/Regulamin_oplat_podyplomowe_2020_2021.pdf
https://student.humanum.pl/
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To elektroniczny system Collegium Humanum, który stanowić będzie podstawę Twojego 

kontaktu z uczelnią. Za pośrednictwem eHumanum m.in.:

Każdy z naszych Słuchaczy otrzymuje indywidualne konto w eHumanum. Login i hasło do 

eHumanum znajdziesz w umowie. Po jej podpisaniu zostaniesz powiadomiony mailowo  

o aktywacji konta.

• otrzymasz plany i harmonogram studiów, dostęp do aplikacji MS Teams, materiały 

dydaktyczne z zajęć,

• zapoznasz się z zamieszczanymi przez uczelnię ogłoszeniami i aktualnościami, 

• sprawdzisz status Twoich płatności,

• zdasz test końcowy. 

Aby zalogować się do eHumanum przejdź na stronę:

Wirtualna Uczelnia 
eHumanum

 5

WWW.STUDENT.HUMANUM.PL

https://student.humanum.pl/Student/auth/login
https://student.humanum.pl/Student/auth/login
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Wirtualna uczelnia eHumanum

Aktualności Profil Słuchacza

Plany zajęć

Wiadomości 
prywatne 

Oceny Przedmioty

Komunikacja

Ankiety

Kalendarze

Biblioteka Czesne Wnioski
i regulaminy 

W eHumanum znajdziesz wiele funkcjonalności, w tym:
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Teams – platforma 
do zajęć online
Uczelnia Collegium Humanum prowadzi zajęcia zdalne na platformie Teams.

Zajęcia odbywają się na żywo zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Dane do logowania (hasło i login) oraz instrukcja korzystania z Aplikacji Teams udostępniona jest wszystkim Słuchaczom 

w wirtualnej uczelni eHumanum.

Cały harmonogram wprowadzony jest do Kalendarza Teams.
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Ogólne zasady dotyczące opłat na studiach podyplomowych znajdziesz w Regulaminie.

Opłaty za studia wnoś na przypisany Ci indywidualny rachunek bankowy, którego numer

znajdziesz w umowie oraz w wirtualnej uczelni eHumanum. W tytule przelewu wpisuj

swoje imię i nazwisko.

1. Wejdź na swoje konto w eHumanum, w zakładkę Czesne - Płatnik Faktury i wpisz dane 

odbiorcy faktury

2. Następnie w zakładce Czesne - Wpłaty kliknij w konkretnie zaksięgowaną wpłatę  

i wybierz opcję “Wyślij Fakturę”

Faktury wysyłane są raz dziennie po zaksięgowaniu wpłaty (między godz. 20:30 a 22:00)  

na adres mailowy podany w wirtualnej uczelni eHumanum.

Pamiętaj również, że pomoc w innych kwestiach związanych z rozliczeniami finansowymi 

uzyskasz w dziale Kwestury.

Jeśli potrzebujesz faktury:

Zaksięgowanie Twoich wpłat może zająć około tygodnia, więc mogą być one 

widoczne w eHumanum dopiero po upływie tego okresu. Jeśli po 7 dniach wciąż nie 

widzisz wpłaty w systemie,  skontaktuj się z kwesturą (działem finansowo-księgowym 

uczelni).

Opłaty, faktury

Uwaga!
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Pakiety Premium to możliwość poszerzenia wiedzy dzięki dodatkowym materiałom

dydaktycznym oraz atrakcyjne zniżki na kolejne kierunki studiów podyplomowych.

To idealne rozwiązanie, jeśli (Ty bądź członek Twojej rodziny) chcesz ukończyć więcej 

niż jeden kierunek studiów podyplomowych. 

Collegium Humanum oferuje dwa pakiety dla Słuchaczy studiów podyplomowych:

• PAKIET PREMIUM SŁUCHACZ,

• PAKIET PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION.

PAKIETY PREMIUM
dodatkowe korzyści w dobrej cenie
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Przeznaczony jest dla Słuchaczy studiów podyplomowych z wyjątkiem studiów MBA (także 

MPA, MPH, MSc.), DBA (także DPA, DPH, LL.D.), LL.M.

Koszt pakietu: 950 zł

W skład pakietu wchodzi m.in.:

• pełnowartościowa licencja Microsoft Office 365

• nielimitowany dostęp do programu Lex

• 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

• 30% zniżki za równoległy dyplom Doctor of Business Administration (DBA) lub LL.D, DPH, DPA

• 30% zniżki za równoległy dyplom MBA lub MPA, MPH, MSc.

• 30% 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)

PAKIET PREMIUM
SŁUCHACZ
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Przeznaczony jest dla Słuchaczy studiów MBA (także MPA, MPH, MSc.), DBA (także DPA, 

DPH, LL.D.), LL.M.

Koszt pakietu: 950 zł

W skład pakietu wchodzi m.in.:

• pełnowartościowa licencja Microsoft Office 365

• nielimitowany dostęp do programu Lex

• 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, MPH, 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)

PAKIET PREMIUM
EXECUTIVE EDUCATION
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Posiadacze Pakietów Premium zyskują pełnowartościową licencję na oprogramowanie 

Microsoft Office 365.

To subskrypcyjny dostęp do najpopularniejszego na świecie komercyjnego pakietu biurowego 

(m.in. programy MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote z dostępem online poprzez 

przeglądarkę internetową). Obejmuje on też pakiet rozwiązań opartych o chmurę (m.in. 

przestrzeń dyskową w usłudze OneDrive).

Aby uzyskać dostęp do MS Office 365 (tylko dla posiadaczy Pakietu Premium),  

wyślij taką prośbę na adres: bosp@humanum.pl

PAKIET PREMIUM
Microsoft Office 365
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Aby uzyskać dostęp do platformy e-learningowej Collegium Humanum (tylko dla posiadaczy 

Pakietu Premium), wyślij taką prośbę na adres: bosp@humanum.pl

Posiadacze Pakietów Premium zyskują nielimitowany dostęp do platformy e-learningowej 

Collegium Humanum znajdującej się pod adresem: www.ios.humanum.pl

Na platformie zamieszczone są nagrania video modułów kształcenia, prezentacje, testy  

i inne ciekawe materiały dydaktyczne. Dostęp do platformy umożliwia naukę w trybie IOS 

(Indywidualnej Organizacji Studiów), a więc niezależnej od harmonogramu zjazdów.

PAKIET PREMIUM
Platforma e-learningowa 
IOS
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WWW.IOS.HUMANUM.PL
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http://www.ios.humanum.pl
https://student.humanum.pl/Student/auth/login
https://student.humanum.pl/Student/auth/login
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Ebookpoint BIBLIO to multimedialna biblioteka cyfrowa, oferująca ponad 32 tys. pozycji  

w trzech formatach: ebooki, audiobooki, kursy video.

Posiadacze Pakietów Premium zyskują dostęp do Ebookpoint BIBLIO. Aby z niego skorzystać, 

należy zalogować się do wirtualnej uczelni eHumanum. Tamże, w zakładce Biblioteka 

(podzakładka BIBLIO), znajduje się indywidualny kod dostępowy i instrukcja rejestracji.

PAKIET PREMIUM
Ebookpoint BIBLIO
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https://student.humanum.pl/Student/auth/login
http://www.biblio.ebookpoint.pl
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LEX Student to obszerna baza aktów prawnych, pełny zasób orzecznictwa, procedury oraz inne 

przydatne publikacje prawne. Dostęp do platformy LEX Student jest dla Słuchaczy Collegium 

Humanum bezpłatny. Konieczna jest rejestracja, przebiegająca w kilku prostych krokach:

1. Wypełnij formularz na tej stronie. Na podany adres mailowy zostanie przesłany indywidualny 

kod dostępu. Skorzystanie z kodu jest możliwe z chwilą posiadania konta w Systemie 

Logowania Wolters Kluwer, a zakłada się je postępując zgodnie z informacją na stronie. 

2. Po zalogowaniu do systemu, w zakładce „Moje produkty”, należy wpisać otrzymany 

mailowo kod dostępu. Po wprowadzeniu kodu i kliknięciu „Utwórz dostęp”, w zakładce 

„Moje produkty” zostanie aktywowany dostęp do Lex Student.

PAKIET PREMIUM
LEX Student
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https://student.humanum.pl/Student/auth/login
https://student.humanum.pl/Student/auth/login
http://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/lex/student
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Indywidualna Organizacja 
Studiów (IOS)

To szczególnie wygodne rozwiązanie, na które w przypadku studiów podyplomowych 

możesz zdecydować się już na etapie rekrutacji.

IOS pozwala elastycznie kształtować harmonogram studiów podyplomowych. Dzięki 

niemu, możesz uczyć się w dogodnie wybranym czasie, korzystając jedynie z platformy 

e-learningowej ios.humanum.pl. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne materiały 

dydaktyczne!

Więcej informacji znajdziesz na stronie: ios.humanum.pl

WWW.IOS.HUMANUM.PL
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http://ios.humanum.pl 
http://ios.humanum.pl/
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Ukończenie studiów podyplomowych w Collegium Humanum następuje na podstawie 

uzyskania pozytywnej oceny złożonej prezentacji zaliczeniowej (w przypadku większości

kierunków)

Test końcowy obowiązuje jedynie na kierunkach:

• Executive Master of Business Administration (MBA),

• profilowanych kierunkach Master of Business Administration (MBA),

• Master of Science (MSc.) – Psychotraumatologia,

• Master of Laws (LL.M.) Magister Legum – Prawo w Biznesie.

Formy zaliczeń: 
prezentacja czy test?
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Prezentację zaliczeniową przygotujesz pod kierunkiem Promotora. 

Wymogi dotyczące formy i zawartości prezentacji zaliczeniowej reguluje ten dokument 

(m.in. konieczne jest jej przygotowanie na szablonie prezentacji Collegium Humanum, 

który znajdziesz w wirtualnej uczelni eHumanum).

Akceptacja prezentacji zaliczeniowej przez Promotora oznacza uzyskanie pozytywnej 

końcowej oceny studiów podyplomowych.

Prezentacja zaliczeniowa
 18

https://humanum.pl/pdf/2021/Zasady_opracowania_prezentacji_zaliczeniowej.pdf
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Słowniczek pojęć
Tu znajdziesz terminy, które powinien znać każdy Słuchacz.

BOSP – Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych (w tym MBA).

ECTS – (ang. European Credit Transfer System, Europejski System Transferu 

Punktów) – wartość liczbowa przyporządkowana poszczególnym 

przedmiotom w →toku studiów. Odzwierciedla ilość pracy, jaką → Słuchacz musi 

włożyć w zaliczenie przedmiotu. Aby ukończyć studia, należy zgromadzić 

określoną liczbę punktów ECTS. Każdy z kierunków studiów podyplomowych 

w Collegium Humanum umożliwia zdobycie co najmniej 30 punktów ECTS.

eHumanum,  Wirtualna Uczelnia eHumanum – elektroniczna platforma 

Collegium Humanum

Ebookpoint BIBLIO – multimedialna biblioteka internetowa (dostęp dla 

posiadaczy →Pakietu Premium).

IOS, Indywidualna Organizacja Studiów – możliwość uczenia się  

z wykorzystaniem platformy e-learningowej ios.humanum.pl, niezależnie od 

harmonogramu →zjazdów
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Kwestura – dział finansowo-księgowy uczelni, właściwy do zapytań  

w kwestiach rozliczeń finansowych z uczelnią.

LEX Student – baza orzeczeń, aktów prawnych itp. (dostęp dla posiadaczy 

→Pakietu Premium).

Moduł kształcenia  – zajęcia lub grupa zajęć o określonej tematyce.

Pakiet Premium – dodatkowo wykupywany pakiet obejmujący dostępów 

do platform z materiałami dydaktycznymi oraz zniżki na kolejne kierunki 

Słuchacz – uczestnik studiów podyplomowych.

Studia wyższe – studia licencjackie, magisterskie lub jednolite magisterskie 

(których ukończenie uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych).

Tok studiów – realizowany przez Słuchacza program studiów.

Zjazd – dni w których odbywają się zajęcia w trybie niestacjonarnym. 

Microsoft Teams – program, platforma do videokonferencji umożliwiająca 

transmisję wykładów.
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Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Kwestura i księgowość Biblioteka

Ważne kontakty
 20

bosp@humanum.pl

tel.: +48 22 487 53 59

pon. - wt. 9:00-17:00 (przerwa 12:30-13:00)

śr. - biuro nieczynne

czw. - pt. - 9:00-17:00 (przerwa 12:30-13:00)

sb. - ndz. 8:00-12:00 (w dni zjazdowe zgodne z planem)

ksiegowosc@humanum.pl biblioteka@humanum.pl

mailto:ksiegowosc%40humanum.pl?subject=
mailto:biblioteka%40humanum.pl?subject=
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Obserwuj nas

WWW.HUMANUM.PL

FACEBOOK INSTAGRAM LINKEDIN

YOUTUBE TWITTER SPOTIFY

https://www.facebook.com/collegiumhumanum 
https://www.instagram.com/collegium_humanum/
https://www.linkedin.com/school/collegium-humanum
https://www.youtube.com/channel/UC6gibktbjZteivaBYjz4E6A 
https://humanum.pl/
https://twitter.com/collegiumhuman2
https://open.spotify.com/show/7MpNkvdq4h7KOT2TSoLmgY

