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Collegium Humanum - Szkoła 
Główna Menedżerska (Rze-
szów) to nasza Uczelnia Roku 
w województwie.  

„Wyróżnia nas przede wszyst-
kim nieszablonowe podejście 
do procesu nauczania. Nie kie-
rujemy się utartymi standar-
dami i wyznaczamy nowe kie-
runki, wykraczając poza trady-
cyjne granice edukacji. Objawia 
się to przede wszystkim w in-
dywidualnym podejściu 
do każdego naszego Studenta 
oraz nastawieniem na prak-
tyczne kształcenie w odpowie-
dzi na potrzeby rynku pracy. 
Staramy się wydobyć potencjał 
z każdej osoby, niezależnie 
od jej dotychczasowego do-
świadczenia. Dzięki nam Stu-
denci na nowo odkrywają 
swoje „ja”, zarówno zawo-
dowe, jak i prywatne” - tak 
przedstawia się szkoła w spe-
cjalnie dla nas przygotowanym 
opisie. Uważa, że udało jej się 
stworzyć ofertę edukacyjną 

ukierunkowaną na ludzi, któ-
rzy nie boją się czerpać pełnej 
satysfakcji z przyszłej pracy. 
I właśnie z tego są najbardziej 
dumni.  

Drugą kwestią są liczne 
akredytacje zagraniczne, wy-
różnienia i nagrody, które raz 
po raz zdobywa uczelnia. To 

również napawa ogromną 
dumą i jeszcze bardziej moty-
wuje do rozwoju.  

Nowoczesna, nagradzana, 
międzynarodowa uczelnia 
Prowadzi kształcenie w Polsce 
(Wrocław, nasz właśnie Rze-
szów, Poznań, Warszawa) oraz 

w miastach Czech, Słowacji 
i Uzbekistanu. 

W rankingu Ogólnopolskiej 
Federacji Przedsiębiorców 
i Pracodawców Przedsię-
biorcy.pl uczelnia otrzymała 
nagrodę Instytucja Roku 2021, 
w Ratingu Programów MBA 
Stowarzyszenia Edukacji Me-

nedżerskiej Forum 2020 presti-
żowe studia MBA otrzymały 
Klasę Profesjonalną.  

Uczelnia słynie też z organi-
zacji wspaniałych gal graduacji 
absolwentów oraz inauguracji 
roku akademickiego. Są to za-
wsze bardzo podniosłe i presti-
żowe imprezy. 

Jakość i podejście  
Uczelnia informuje, że za prio-
rytet od zawsze stawia sobie ja-
kość i indywidualne podejście. 
Wszystkie produkty eduka-
cyjne doskonalone są 
pod okiem Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej oraz z ramienia 
członkostwa w stowarzyszeniu 
Business Graduates Association 
(BGA) w Londynie (Collegium 
Humanum należy i do innych 
stowarzyszeń zagranicznych). 

I Otylia Jędrzejczak też 
Szkoła przedstawia się jako pre-
stiżowa uczelnia, która kształci 
najwyższej klasy specjalistów 
z wielu dziedzin. Dodaje, że jej 
absolwenci to rozpoznawalni li-
derzy życia społecznego, jak 
na przykład Otylia Jędrzejczak, 
która ukończyła studia MBA. 

Uczelnia realizuje swoją mi-
sję edukacyjną poprzez kadrę. 
Współpracuje z wykładowcami 
akademickimi, ekspertami 
i praktykami z uniwersalnym 
dorobkiem naukowym, dydak-
tycznym i menedżerskim. Ce-
chuje ich również wiedza z za-
kresu współczesnych mechani-
zmów, które rządzą poszcze-
gólnymi rynkami. To, co było 
standardem kilka lat temu, dziś 
jest już nieaktualne. Z tego po-
wodu kadra kształci specjali-
stów, którzy będą przystoso-
wani do pracy w aktualnych 
warunkach rynkowych. „Takie 
podejście zdecydowanie od-
różnia nas od wielu innych 
uczelni” - uważa. Obecnie pro-
wadzi kształcenie na studiach 
licencjackich i magisterskich 
(prawo, psychologia, pedago-
gika, pedagogika przedszkolna 
i wczesnoszkolna, zarządzanie, 
finanse i rachunkowość, praca 
socjalna) oraz na studiach po-
dyplomowych, w tym prestiżo-
wych MBA, DBA-Doctor of Bu-
siness Administration, LL.M 
i innych. Jest także platformą 
debat społecznych, bizneso-
wych i kulturalnych. 

Wykraczając poza tradycyjną edukację
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Państwowa Uczelnia Zawodo-
wa im. prof. Stanisława Tar-
nowskiego (Tarnobrzeg) zaję-
ła II miejsce w województwie. 

Państwowa Uczelnia Zawo-
dowa im. prof. Stanisława 
Tarnowskiego w Tarnobrzegu 
powstała 1 czerwca 2001 
roku. Uczelnia stwarza do-
godne warunki do uzyskania 
wyższego wykształcenia, 
a tym samym ułatwia sku-
teczniejsze poszukiwanie 
własnego miejsca na wyma-
gającym rynku pracy, jak in-
formuje na swojej stronie in-
ternetowej. 

Realizacja planów studiów, 
zgodna ze standardami kształ-
cenia, jest uzupełniana prakty-
kami zawodowymi, które służą 
studentom w poznaniu specy-
fiki przyszłej pracy zawodowej. 
Biuro Karier, poprzez doradz-
two i udzielanie informacji, po-
maga studentom w wyborze 
drogi zawodowej. 

Studenci mają możliwość 
poszerzania swoich zaintereso-
wań naukowych, kulturalnych 
i sportowych. Istotnym przeja-
wem aktywności studenckiej 
jest działalność kół naukowych, 
samorządu studenckiego oraz 
Akademickiego Związku Spor-
towego, dzięki którym studenci 
mogą uczestniczyć w interesu-
jących wydarzeniach nauko-
wych oraz kulturalnych. 

Państwowa Uczelnia Za-
wodowa im. prof. Stanisława 
Tarnowskiego w Tarno-
brzegu zapewnia, że oferuje 
życzliwą i kompetentną ob-
sługę. Pracownicy służą za-
wsze pomocą i rzetelną infor-
macją.  

Zajęcia odbywają się w no-
woczesnych salach dydak-
tycznych, wyposażonych 
w wysokiej jakości systemy 
audiowizualne. Biblioteka 
dysponuje bogatym księgo-
zbiorem, obejmującym pozy-
cje przede wszystkim zwią-
zane z kierunkami kształcenia 
realizowanymi na uczelni. 
W zbiorach tych znajdują się 
również specjalistyczne cza-
sopisma krajowe i zagra-
niczne. 

Dobry zawód jest ważny
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Uniwersytet Rzeszowski, 
Politechnika Rzeszowska 
im. Ignacego Łukasiewicza 
(obie Rzeszów)oraz Karpac-
ka Państwowa Uczelnia 
(Krosno) - ex a quo - zajęły 
III miejsce w naszym woje-
wództwie.  

Uniwersytet Rzeszowski roz-
począł swoją działalność 1 
września 2001 roku. Jest jed-
nym z młodszych polskich 
uniwersytetów, ale kontynu-
uje długoletnie tradycje aka-
demickie. Został utworzony 
z Wyższej Szkoły Pedagogicz-
nej w Rzeszowie, której po-
czątek działalności datuje się 
na rok 1963, Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie (filia w Rzeszowie 
powołana w 1969 roku) oraz 
Wydziału Ekonomii w Rze-
szowie Akademii Rolniczej 
im. Hugona Kołłątaja w Kra-
kowie (istniejącego od 1973 
roku). Priorytetem w działal-

ności Uniwersytetu Rzeszow-
skiego jest wysoki poziom ba-
dań naukowych, a naturalną 
sferą zaangażowania jest rów-
nież kształcenie. Lata 2007-
2013 były czasem, w którym 
Uniwersytet Rzeszowski po-
czynił potężne inwestycje, 
na kwotę ponad 507 mln zł, 
współfinansowane przez 
Unię Europejską. Wybudo-

wano liczne centra naukowe 
i naukowo-dydaktyczne.  

Politechnika Rzeszowska 
Politechnika Rzeszowska to 
z kolei najstarsza i największa 
uczelnia techniczna na Pod-
karpaciu. Powołano ją w 1974 
roku, ale warto wiedzieć, że 

jej początki sięgają 1951 roku.  
Uczelnia ta posiada 

świetną kadrę dydaktyczną 
i naukowo - badawczą oraz 
bazę laboratoryjną i infra-
strukturę, które systematycz-
nie rozwija. To pierwsza 
uczelnia techniczna w kraju, 
która mogła pochwalić się 
tym, że kształci pilotów lot-
nictwa cywilnego. Kształci 
ponad 14 tys. studentów na 7 
wydziałach.   

Karpacka Państwowa  
Uczelnia w Krośnie 
Karpacka Państwowa Uczel-
nia w Krośnie (do 2020 roku 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Stanisława Pi-
gonia w Krośnie) została 
utworzona na podstawie roz-
porządzenia z 1999 roku. Jest 
pierwszą uczelnią w Krośnie, 
z dumą jednak odwołuje się 
do bogatej historii kształcenia 
w mieście kadry nauczyciel-
skiej dla okolicznych szkół. 
W ofercie ma kierunki inży-
nierskie, licencjackie, magi-
sterskie oraz studia podyplo-
mowe. 

A na III miejscu są aż 
trzy zwycięskie uczelnie!

Głosowanie na wyższe 
uczelnie, a także 
nauczycieli akademic-
kich, było prowadzone 
w jednym etapie, 
w skali województwa.




