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i w Uzbekistanie (filia w Andiżanie). Collegium Humanum to pierwsza i dotychczas jedyna polska
Uczelnia, która uruchomiła filię w Azji.

Cieszymy się, że stajesz się jej częścią. Pragniemy wspierać Cię we wszystkich studenckich
wyzwaniach. A te początkowo mogą wydawać ogromne. Zwłaszcza, że otwarcie Twojej akademickiej
przygody przypada na niełatwy czas – pandemię COVID-19. Przygotowaliśmy niniejszą broszurę,
by ułatwić Ci odnalezienie się w tej nowej rzeczywistości, dodatkowo naznaczonej obecnością
koniecznych obostrzeń sanitarnych.

Jeśli nie znajdziesz tu odpowiedzi na nurtujące pytanie, zadaj je we właściwym miejscowo Biurze
Obsługi Studenta. Śledź też kanały informacyjne Uczelni (strona internetowa, aktualności w wirtualnej
uczelni eHumanum, profile w mediach społecznościowych), gdzie na bieżąco przekazujemy
przydatne komunikaty.

PROF. DR HAB. PAWEŁ CZARNECKI, MBA, LL.M, MPH, DR H.C.
R E K TO R
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Od czego zacząć?
1

1

1

2

1

3

Przeczytaj ten

Zaloguj się i zapoznaj

Zapoznaj się

przewodnik

z funkcjonalnościami

z Regulaminem studiów

wirtualnej Uczelni eHumanum

1

4
Odbierz legitymację studencką
(najlepiej drogą pocztową)
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Wirtualna uczelnia eHumanum
To elektroniczny system Collegium Humanum. Każdy z naszych Studentów otrzymuje indywidualne konto w eHumanum.
Znajdziesz tam wiele funkcjonalności, w tym:

Wiadomości
prywatne

Ankiety

Profil Studenta

Pozwalają nam poznać opinię Studentów

Tu masz możliwość np. zmiany specjalności czy

Od Uczelni tylko do Ciebie.

w różnych kwestiach.

pobrania zaświadczenia o statusie Studenta.

Oceny

Kalendarze

Plany zajęć

Przedmioty

Tu sprawdzisz otrzymane oceny.

Roku akademickiego, sesji egzaminacyjnej,

Aktualności
Informacje od Uczelni wysyłane
do grup Studentów.

Na Twoim kierunku.

zjazdów.

Biblioteka

Czesne

Tu znajdziesz katalog online, wykaz

Stan Twoich rozliczeń z Uczelnią.

Wnioski
i regulaminy

Komunikacja
Tu

znajduje

się

lista

Twoich

Wykładowców,

wypożyczonych pozycji, czy historię

kontakty do nich oraz elektroniczne materiały

dotychczasowych wypożyczeń.

dydaktyczne.
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Wnioski
Zasadniczą

formą

Twojej

komunikacji

z

Uczelnią

(w

kwestiach

formalnych,

administracyjnych) będą wnioski składane przez wirtualną Uczelnię eHumanum.

W eHumanum, w podmenu Wnioski i regulaminy, znajdziesz wzory pism oraz pliki
zawierające różnego rodzaju regulaminy, instrukcje i informacje.

Jak z nich korzystać?
Przykładowo – aby złożyć wniosek o stypendium, najpierw zapoznaj się z regulaminem
ich przyznawania. Następnie pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek, a potem wyślij
skan tak przygotowanego dokumentu przez eHumanum. Podgląd wysłanych przez
Ciebie wniosków i odpowiedzi Uczelni również zobaczysz w systemie.

eHumanum

(podmenu Wnioski i regulaminy)

Przejdź do eHumanum

wwww.humanum.pl

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 Studentom
w wirtualnej uczelni eHumanum -> w menu: wiadomość, zakładka Microsoft 365.

Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym, według planu zajęć udostępnionego w kalendarzu MS Teams.
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Legitymacja studencka
i mLegitymacja
W okresie pandemii COVID-19 legitymację studencką możesz odebrać:
1. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, uprzednio zgłaszając takie życzenie mailowo do
właściwego miejscowo Biura Obsługi Studenta (rekomendowane),
2. osobiście, uprzednio umawiając się mailowo na odbiór we właściwym miejscowo Biurze Obsługi
Studenta.

Możesz

również

otrzymać

mLegitymację,

czyli

elektroniczną

legitymację

do wyświetlania na ekranach urządzeń mobilnych. Taką usługę należy aktywować
w aplikacji mObywatel.
Aby otrzymać dane aktywacyjne, zadeklaruj taką chęć podczas rejestracji online na
studia. Jeśli już jesteś naszym Studentem, w wirtualnej Uczelni eHumanum odnajdziesz
wniosek o przystąpienie do usługi. Wypełnij go i wyślij na adres: bos@humanum.pl.

Więcej o mLegitymacji
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Opłaty, faktury
Ogólne zasady dotyczące opłat za studia 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 proszę wpisać swoje imię
i nazwisko.
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).

Uwaga!
Jeśli potrzebujesz faktury:
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.

Kwestura
+48 736 239 562
ksiegowosc@humanum.pl
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Biuro Obsługi Studenta
Tu załatwisz większość spraw studenckich oraz uzyskasz informacje, których nie udało Ci się
znaleźć na stronie internetowej Uczelni, w eHumanum lub w tym przewodniku.
Pamiętaj, że każda z siedzib Collegium Humanum posiada własne Biuro Obsługi Studenta:

Siedziba
w Warszawie

Filia
w Rzeszowie

Filia
w Poznaniu

Filia
we Wrocławiu

+48 22 487 53 59

+48 17 741 20 42

+48 61 670 41 18

+48 71 725 41 27

bos@humanum.pl

bos.rzeszow@humanum.pl

bos.poznan@humanum.pl

bos.wroclaw@humanum.pl

pon. - czw. 8:00-17:00 (przerwa 12:30-13:00)

pon. - czw. 8:00-17:00 (przerwa 12:30-13:00)

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

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

pt. - biuro nieczynne

pt. - biuro nieczynne

pt. - biuro nieczynne

pt. - biuro nieczynne

sb. 8:00-14:00 (w dni zjazdowe zgodne z planem)

sb. 8:00-16:00 (w dni zjazdowe zgodne z planem)

sb. 9:00-17:00 (w dni zjazdowe zgodne z planem)

sb. 9:00-17:00 (w dni zjazdowe zgodne z planem)

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

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

wwww.humanum.pl
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Biuro Obsługi Studenta

Filia
w Lublinie

Filia
w Szczecinie

+48 81 473 25 62

+48 91 851 13 74

bos.lublin@humanum.pl

bos.szczecin@humanum.pl

pon. - czw. 8:00-17:00 (przerwa 12:30-13:00)

pon. - czw. 8:00-17:00 (przerwa 12:30-13:00)

pt. - biuro nieczynne

pt. - biuro nieczynne

sb. 8:00-14:00 (w dni zjazdowe zgodne z planem)

sb. 8:00-16:00 (w dni zjazdowe zgodne z planem)

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

ndz. 8:00-12:00 (w dni zjazdowe zgodne z planem)
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Studenci
z niepełnosprawnością
Jesteś osobą niepełnosprawną? Siedziba, Filie i baza dydaktyczna Collegium
Humanum są w pełni dostosowane do Twoich potrzeb.
Więcej informacji o możliwościach studiowania osób niepełnosprawnych na
naszej Uczelni otrzymasz kontaktując się z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób
Niepełnosprawnych:

W ramach projektu „Uczelnia dla człowieka – transformacja Collegium Humanum
w uczelnię dostępną dla wszystkich” nawiązaliśmy współpracę z firmą Migam
zajmującą się profesjonalnymi tłumaczeniami z i na polski język migowy. Cenimy sobie
kontakt z każdym z naszych studentów oraz potencjalnych kandydatów, dlatego
dołożyliśmy wszelkich starań, aby pokonać istniejące bariery w komunikowaniu się.

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych (PRON)
tel.: +48 511 625 736
e-mail: karol.urbaniak@humanum.pl

wwww.humanum.pl
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Funkcjonowanie Uczelni
w okresie pandemii
COVID-19
Pod poniższym linkiem znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące
funkcjonowania Collegium Humanum w czasie pandemii COVID-19.
Regularnie odwiedzaj niniejszą zakładkę – informacje te będą na bieżąco aktualizowane
i uzupełniane.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, by zagwarantować
naszym wykładowcom, studentom i słuchaczom bezpieczeństwo zdrowotne.

Funkcjonowanie Collegium Humanum w okresie
pandemii COVID-19
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Biblioteka
Collegium Humanum posiada własną bibliotekę zlokalizowaną w warszawskiej siedzibie
Uczelni.
W okresie pandemii COVID-19 biblioteka pozostaje czynna – z zachowaniem
wszystkich zasad reżimu epidemiologicznego.
Katalog biblioteczny dostępny jest w wirtualnej Uczelni eHumanum. Poprzez system
można także zamawiać konkretne publikacje.
Studenci Collegium Humanum mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu
Warszawskiego, na mocy umowy pomiędzy obiema Uczelniami. Konieczne jest
jednak uprzednie zapisanie się do BUW. Więcej informacji uzyskasz pod adresem
biblioteka@humanum.pl.
Rezerwacja książek z uczelnianych zasobów biblioteki odbywa się poprzez eHumanum
Procedura rezerwacji i wypożyczenia książki/ek obejmuje kilka kroków:
1.

wejście w zakładkę „Biblioteka”, następnie „Katalog online”,

2.

wyszukanie wybranej pozycji,

3.

podanie swojego adresu mailowego i kliknięcie przycisku „REZERWUJ”,

4.

akceptację linku potwierdzającego, który przyjdzie na podany adres mailowy,

5.

odbiór w ciągu 24 godzin zarezerwowanej pozycji.

Biblioteka Collegium Humanum

wwww.humanum.pl

Zasady korzystania z Biblioteki Uniwersytetu
Warszawskiego (BUW) dla studentek/ów CH
Od dnia 1 października br. wszystkie osoby studiujące w Collegium Humanum – Szkole
Głównej Menedżerskiej mają dostęp do zbiorów Biblioteki Wydziału Filozofii UW,
mieszczącej się przy ulicy Krakowskie Przedmieście 3.

Umowa zawarta pomiędzy naszą Uczelnią a Uniwersytetem Warszawskim umożliwia
studentom Collegium Humanum wypożyczenie w Bibliotece Wydziału Filozofii do 15
książek i czasopism na okres 30 dni, ale także korzystanie ze zbiorów BUW – Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 56/66) na miejscu.

Aby móc korzystać ze zbiorów bibliotecznych UW należy:
•

pobrać z Biblioteki Wydziału Filozofii UW (ul. Krakowskie Przedmieście 3) podpisane
przez kierownika biblioteki zaświadczenie/prośbę o założenie konta typu PW

•

w dziale zapisów BUW (ul. Dobra 56/66) założyć konto biblioteczne: należy okazać
ważny dokument tożsamości z numerem PESEL i zdjęciem oraz wnieść opłatę w
wysokości 20 zł

•

karta biblioteczna jest aktywna i gotowa do odbioru po dokonaniu zapisu; wraz z
kartą czytelnik otrzyma hasło do konta bibliotecznego

15
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Koła naukowe
Koła

naukowe

to

stowarzyszenia

studentów

o

charakterze

naukowym,

koordynowane

przez

wykładowców.

W ich ramach możesz dobrowolnie poszerzać wiedzę w szczególnie interesujących Cię obszarach. W ramach uczestnictwa w nich
nabywasz cenne doświadczenia w pracy zespołowej, organizacji wydarzeń czy kontaktach interpersonalnych.

Obecnie funkcjonujące koła naukowe w Collegium Humanum

Koło Naukowe Studentów

Creative Mind, Koło Naukowe Zarządzania

Koło Naukowe przeciwdziałania

Psychologii Psycholab

Collegium Humanum

przemocy w rodzinie

Koło Naukowe prawa karnego

Koło naukowe Wolontarium

Koło Naukowe Psychologów
Chrześcijańskich Ancilla Dei

Ubi lex, ibi poena

et hominum

Koło Naukowe Studentów
Psychologii Empathy

Koło Naukowe Práksis

17
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Samorząd Studencki
Tworzą go studenci Collegium Humanum.
Do jego zadań należy m.in.:
1. reprezentowanie ogółu studentów Collegium Humanum,
2. współdecydowanie (wraz z Jego Magnificencją, Rektorem Collegium Humanum) o podziale
środków od Ministra Edukacji i Nauki, które rozdysponowywane są na stypendia, zapomogi
oraz cele studenckie,
3. uchwalanie programu oraz regulaminu studiów,
4. działalność w zakresie spraw kulturalnych studentów,

Skład Zarządu Rady Samorządu Studenckiego:
Sebastian Krauz – Przewodniczący Rady Samorządu
Tomasz Sitek – Wiceprzewodniczący Rady Samorządu
Katarzyna Mazur – Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu
Karolina Górniewicz – Sekretarz Rady Samorządu
Dorota Szela – Rzecznik Praw Studenta
Julia Kozicka – Rzecznik Prasowy

Strona Samorządu Studenckiego Collegium Humanum

Akademicki Związek
Sportowy

18

Collegium Humanum to Uczelnia zaangażowana w sport akademicki.
Głównym Inicjatorem założenia Klubu była Studentka I roku psychologii z Rzeszowa
- Dominika Kulaga trenująca wyczynowo pływanie, członkini kadry narodowej
młodzieżowców, złota i brązowa medalistka Akademickich Mistrzostw Polski w pływaniu
2020, srebrna medalistka Zimowych Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców
w pływaniu 2020, brązowa medalistka Zimowych Mistrzostw Polski Seniorów
i Młodzieżowców w pływaniu 2019, wielokrotna finalistka Mistrzostw Polski.
W Konwencie CH znajduje się również Marian Dymalski - Wiceprezes FISU
- Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego.
Siedziba uczelnianego Klubu AZS Collegium Humanum znajduje się w Rzeszowie.
Zwłaszcza jeśli studiujesz w Filii Collegium Humanum w Rzeszowie, skontaktuj
się z członkami AZS i sprawdź, jakie inicjatywy sportowe mają do zaoferowania:
azs.rzeszow@humanum.pl.

Skład zarządu
Izabela Kulaga – Prezes Klubu, tel. 698 576 722
Dominika Kulaga – Wiceprezes Klubu, tel. 519 899 421
Kamil Rączy – Sekretarz
Henryk Pietrzak – Członek Zarządu
Nizar Hałdys – Członek Zarządu

Uczelniany Klub AZS Collegium Humanum (Rzeszów)

19
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Stypendia i pomoc
materialna
Collegium Humanum oferuje Studentom pomoc materialną w formach:
• stypendium socjalnego,
• stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych,
• stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
• stypendium Ministra Edukacji i Nauki
• zapomogi.

Wniosek o stypendium lub zapomogę należy złożyć przez Profil Studenta w eHumanum.
Tam znajdziesz też wszelkie potrzebne informacje oraz regulamin przyznawania
pomocy materialnej. Zapoznaj się z nim dokładnie przed złożeniem wniosku.
Odpowiedzi na dodatkowe pytania uzyskasz pisząc na adres stypendia@humanum.pl
lub dzwoniąc po nr +48 884 266 683.
Uwaga: w związku z pandemią COVID-19 obowiązują aktualnie korzystniejsze zasady
przyznawania pomocy materialnej dla Studentów. Szczegóły w eHumanum, w stosownym
komunikacie w podmenu Wnioski i regulaminy.

Stypendia i pomoc materialna
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Kredyty studenckie
Kredyty studenckie udzielane są Studentom (do 30. roku życia) i Doktorantom (do 35.
roku życia). Dzięki nim, można miesięcznie otrzymywać od 400 do 1 000 zł, co pozwoli
np. samodzielnie utrzymać się podczas studiowania.
Warunkiem otrzymania takiego kredytu jest nieprzekraczanie w Twojej rodzinie
dochodu w wysokości 3 000 zł na osobę.

Czy warto? Taki kredyt ma wiele zalet:
•

preferencyjne warunki kredytowania,

•

rozpoczęcie spłaty po 2 latach od momentu ukończenia studiów,

•

możliwość umorzenia części kredytu (w przypadku bardzo dobrych wyników w nauce),

•

możliwość odroczenia bądź zmniejszenia wysokości raty (w przypadku problemów ze spłatą).

Kredyty studenckie

wwww.humanum.pl

Akademicki savoir-vivre
Zawsze pamiętaj o podstawowych zwrotach grzecznościowych – proszę, dziękuję, do
widzenia.

Do Wykładowców zwracaj się używając tytułów naukowych np. „Panie Rektorze” bądź
oficjalnie – „Jego Magnificencjo”, „Panie Profesorze”, „Pani Doktor” itp.

W korespondencji mailowej, która stanowi ważne narzędzie komunikacji akademickiej,
zadbaj o poprawność językową. Nawet najkrótszy list elektroniczny rozpoczynaj zwrotem
„Szanowny Panie/Szanowna Pani” (dodając następnie tytuł naukowy adresata).
Wiadomość kończ formułą „Z wyrazami szacunku” (zamiast „Pozdrawiam”).

Przy składaniu podań i oficjalnych pism pamiętaj o adekwatnym zaadresowaniu
dokumentu, podaniu swoich pełnych danych osobowych, zamieszczeniu aktualnej daty
oraz odręcznym podpisie.

21
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Indywidualna
Organizacja Studiów
To forma pomocy Studentom, których aktualna sytuacja uniemożliwia kontynuowanie
toku studiów na ogólnych zasadach.
O Indywidualną Organizację Studiów mogą ubiegać się m.in.:
•

studiujący na dwóch kierunkach jednocześnie,

•

wychowujący dzieci,

•

niepełnosprawni,

•

pozostający na urlopie zdrowotnym,

•

inne uzasadnione przypadki.

IOS przyznawany jest przez Rektora na wniosek Studenta, który powinien złożyć
następujące dokumenty:
•

podanie wraz z uzasadnieniem o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów,

•

propozycje zmian terminów zaliczeń i egzaminów z przedmiotów.

Po przyznaniu przez Rektora IOS, Student musi uzgodnić z wykładowcami warunki
realizacji zaliczeń przedmiotów oraz zasady swojego uczestnictwa w zajęciach.

Indywidualna Organizacja Studiów

wwww.humanum.pl

Telefon Zaufania
Telefon Zaufania Collegium Humanum powstał z intencją zapewnienia Studentom
Uczelni wsparcia psychologicznego.
Przytłacza Cię pandemiczna rzeczywistość? Masz problemy w relacjach z otoczeniem?
W pracy się nie układa, a nauka sprawia kłopoty? Zapraszamy do rozmowy
z psychologiem. Pod naszym Telefonem Zaufania dyżuruje dr Matylda Pachowicz
– terapeutka, psychopedagog, somatopsycholog, doradca psychospołeczny,
adiunkt w Filii Collegium Humanum w Poznaniu.

Uwaga: numer Telefonu Zaufania oraz godziny dyżuru znajdziesz w Aktualnościach
wirtualnej uczelni eHumanum.
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Platforma eHumanum
(najważniejsze zakladki):
Wiadomosci

(dowiesz

się

mi.in.

o

terminach

sesji

egzaminacyjnej,

znajdziesz:

linki

informacje od pracowników Uczelni oraz wykładowców, ważne komunikaty

do

testów,

dotyczycące

realizowanych studiów)

Biuro Karier i Praktyk Zawodowych (BKiPZ)
(znajdziesz instrukcje do praktyk, regulamin praktyk, dzienniki praktyk, wygenerujesz odpowiednie
dokumenty, aktualne oferty pracy)

Oceny
(znajdziesz oceny, które uzyskałeś w trakcie trwania studiów)

Plany zajęć
(informacja o planie zjazdów na dany semestr)

Wnioski i regulaminy
(znajdziesz: regulamin i inne informacje dotyczące pomocy materialnej, stypendia – tutaj
wygenerujesz wniosek, znajdziesz decyzje stypendialne, wzory wniosków)

Materiały dydaktyczne
(znajdziesz materiał z zajęć zamieszczony przez wykładowcę)

Wykładowcy
kontakt (znajdziesz tutaj kontakt mailowy do wykładowców)

Tok studiów
(znajdziesz wykaz przedmiotów, które realizujesz w danym semestrze)

Platforma eHumanum

wwww.humanum.pl

PS IMAGO PRO
Academic Solution
Studenci i pracownicy mogą korzystać z oprogramowania zawartego
w pakiecie PS IMAGO PRO Academic firmy Predictive Solution.

Jest to system analityczno-raportujący, oferujący nowe procedury analityczne
i operacje na danych. Dzięki programowi można samodzielnie tworzyć
atrakcyjne wizualnie raporty statystyczne.

Szczegółowe informacje znajdziesz w eHumanum w zakładce: materiały
dydaktyczne bądź w zakładce: wiadomości – Program SPSS.

Jeśli chciałbyś skorzystać z darmowego programu wejdź na eHumanum,
wypełnij udostępniony formularz i odeślij na adres: spss@humanum.pl

Drogą elektroniczną otrzymasz kod, dzięki któremu aktywujesz dostęp do
programu.
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Słowniczek pojęć
Tu znajdziesz terminy, które powinien znać każdy Student.
Adiunkt – pracownik naukowy ze stopniem doktora bądź doktora

Gaudeamus igitur

habilitowanego.

wykonywana w czasie uroczystości akademickich.

Czesne – opłata za studia.

Godziny rektorskie – ustalone przez Rektora (bądź Dziekana) dni bądź

– (z łac. „radujmy się więc”) – pieśń studencka

godziny wolne od zajęć dydaktycznych.
Ćwiczenia – zajęcia odbywające się przeważnie w mniejszych grupach. Ich
celem jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z wykładów.

Immatrykulacja – uroczystość przyjęcia nowych Studentów na I rok.
Najczęściej połączona z Inauguracją roku akademickiego i ślubowaniem.

Dyplom – dokument potwierdzający uzyskanie tytułów: licencjata, inżyniera,
Jego Magnificencja (skrót: JM) – honorowy tytuł przysługujący Rektorowi.

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

–

wartość

liczbowa

przyporządkowana

poszczególnym

przedmiotom. Odzwierciedla ilość pracy, jaką musi włożyć Student
w zaliczenie egzaminu. Aby ukończyć dany etap studiów, należy zgromadzić
odpowiednią ilość punktów ECTS.

Kanclerz – stanowisko osoby odpowiedzialnej za kwestie administracyjnogospodarcze Uczelni.
Kolokwium – (pot. kolos) – odpowiednik kartkówki, w formie ustnej bądź
pisemnej. W odróżnieniu od egzaminu, kolokwium zwykle obejmuje węższy
zakres materiału, ale może być podstawą do wystawienia zaliczenia albo
dopuszczenia do egzaminu.

Egzamin komisyjny – ostatnia szansa zaliczenia przedmiotu.
Erasmus – program wymiany w ramach współpracy między uczelniami,
podczas której Student może wyjechać na semestr lub rok na zagraniczną
wymianę.

Kwadrans akademicki – możliwość 15-minutowego spóźnienia na zajęcia,
bez ponoszenia konsekwencji ze strony Wykładowcy.

wwww.humanum.pl
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Słowniczek pojęć
Tu znajdziesz terminy, które powinien znać każdy Student.
Licencjat – tytuł nadawany Absolwentom studiów I-stopnia. Oznacza

Sesja egzaminacyjna – okres zaliczeniowy. Egzaminy odbywają się

posiadanie wyższego wykształcenia i uprawnia do podjęcia studiów

w formie pisemnej bądź ustnej.

uzupełniających II-stopnia tj. magisterskich oraz studiów podyplomowych.
Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) – dokument potwierdzający
bycie Studentem. Obecnie dostępny w formie fizycznej i elektronicznej
Lektorat – obowiązkowe zajęcia z języka obcego.
Magister – tytuł nadawany Absolwentom jednolitych studiów magisterskich
oraz Absolwentom studiów II stopnia
Obrona – zaprezentowanie przed komisją (w składzie: promotor, recenzent
i przewodniczący) własnej pracy dyplomowej magisterskiej lub licencjackiej.

Sesja poprawkowa – drugie przystąpienie do egzaminów niezaliczonych
podczas sesji podstawowej. Z reguły Studentowi przysługuje jedna poprawka.
Urlop rektorski – udzielane przez Rektora zwolnienie Studenta z zajęć (na
okres semestru bądź roku) spowodowane ważnymi okolicznościami np.
wyjazdem zagranicznym, urodzeniem dziecka.
Wykład monograficzny – zajęcia poświęcone wąskiemu zagadnieniu,
mające pogłębić wiedzę w konkretnym temacie.

W potocznym języku, student „broni się”, odpowiadając na pytania ww.

Zaliczenie – potwierdzenie pozytywnej oceny z ćwiczeń uprawniające do

komisji.

przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu.

Prorektor – zastępca Rektora, pełniący obowiązki np. w obszarze organizacji

Zerówka – egzamin ustalany przez Wykładowcę jeszcze przed rozpoczęciem

procesu dydaktycznego, rozwoju, administracji Uczelni.

sesji egzaminacyjnej. Przystąpienie do zerówki nie jest obowiązkowe.

Promotor – opiekun pracy dyplomowej; kierujący pracą.

W przypadku niezaliczenia zerówki Studenta nie czekają negatywne

Rektor – “Głowa Uczelni”, przełożony kadry akademickiej, kierujący
działalnością placówki, reprezentant Uczelni na zewnątrz.
Seminarium – rodzaj zajęć dla studentów przygotowujących się do napisania
pracy dyplomowej. To zwykle spotkanie w niewielkiej grupie z promotorem.

konsekwencje, a podejście do sesji egzaminacyjnej w I terminie.
Zjazd – dni w których odbywają się zajęcia w trybie niestacjonarnym.
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Pakiet Premium
Student D O D AT KO W E DY P LO M Y W Z A S I Ę G U R Ę K I
Pamiętaj, że masz możliwość wykupienia Pakietu Premium Student, który uprawnia m.in.
do uzyskania niezwykle atrakcyjnych zniżek na dodatkowe studia:

aż

aż

aż

aż

zniżki na studia

zniżki za drugą

zniżki na równoległe

zniżki za dyplom i tytuł

na równoległym

specjalność,

studia podyplomowe,

studiów menedżerskich

50%

kierunku,

Więcej informacji:
→ Pakiet Premium Student

50%

30%

30%

EMBA.

wwww.humanum.pl
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Ważne kontakty

Siedziba główna w Warszawie
Rektorat

Prorektor ds. Kształcenia

Stypendia i zapomogi

Kwestura i księgowość

stypendia@humanum.pl

ksiegowosc@humanum.pl

i dydaktyki
mgr Magdalena Szydłowska
rektorat@humanum.pl
tel.: +48 608 800 534
(kontakt z Rektoratem wyłącznie w sprawach

magdalena.szydlowska@humanum.pl
(plany zajęć, kontakt z Wykładowcami,
sesje egzaminacyjne)

tel.: +48 884 266 683

tel.: +48 736 239 562
(opłaty za studia, faktury, potwierdzenia wpłat)

kluczowych dla funkcjonowania uczelni)

Biuro Obsługi Studiów

Inspektor Ochrony

licencjackich i magisterskich

Danych Osobowych

+48 22 487 53 59

iod@humanum.pl

Biblioteka

Uczelniany Klub AZS

biblioteka@humanum.pl

azs.rzeszow@humanum.pl
tel.: +48 519 898 644

DLA STUDENTÓW KIERUNKU
Zarządzanie:

Psychologia:

Prawo:

Pedagogika Przedszkolna
i Wczesnoszkolna

zarzadzanie@humanum.pl

psychologia@humanum.pl

prawo@humanum.pl

Finanse i Rachunkowość

Pedagogika

Administracja

fir@humanum.pl

pedagogika@humanum.pl

administracja@humanum.pl

Statuty i regulaminy Uczelni
dostępne są na stronie:

pedagogika@humanum.pl

www.bip.humanum.pl

Ważne kontakty
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Filia w Poznaniu
Dyrektor Biura Filii

Biuro Obsługi Studiów

Pełnomocnik ds. jakości
Koordynator ds. praktyk

Milena Jasiurkowska

dr Marta Majorczyk

milena.jasiurkowska@humanum.pl

bos.poznan@humanum.pl

tel.: +48 61 670 41 18

tel.: +48 61 670 41 18

marta.majorczyk@humanum.pl

(funkcjonowanie Filii w Poznaniu)

Filia w Rzeszowie
Prorektor Filii

Dyrektor Biura Obsługi

Główny Specjalista

Collegium Humanum w Rzeszowie

Studiów w Rzeszowie

Biura Obsługi Studiów

prof. CH dr Małgorzata Dubis, MBA

mgr Dorota Daszykowska – Brud, MBA

mgr Łukasz Świder

malgorzata.dubis@humanum.pl

dorota.daszykowska-brud@humanum.pl

lukasz.swider@humanum.pl

tel.: +48 17 741 20 42

tel.: +48 17 741 20 42

bos.rzeszow@humanum.pl

(funkcjonowanie Filii w Rzeszowie)

tel.: +48 17 741 20 42

Ważne kontakty
wwww.humanum.pl

31

Filia we Wrocławiu

Filia w Lublinie

Filia w Szczecinie

Biuro Obsługi Studiów

Biuro Obsługi Studiów

Biuro Obsługi Studiów

bos.wroclaw@humanum.pl

bos.lublin@humanum.pl

bos.szczecin@humanum.pl

tel.: +48 71 725 41 27

tel.: +48 81 473 25 62

tel.: +48 61 670 41 18
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Obserwuj nas

FACEBOOK

YOUTUBE

WWW.HUMANUM.PL

INSTAGRAM

LINKEDIN

TWITTER

SPOTIFY

