
 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/04/2020 Rektora Collegium Humanum – Szkoły Głównej 

Menedżerskiej z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN OPŁAT NA STUDIACH  

PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ 

JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH 

W COLLEGIUM HUMANUM – SZKOLE 

GŁÓWNEJ MENEDŻERSKIEJ  

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

§1 

Przepisy ogólne 

1. Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie, zwana dalej uczelnią, 

jest wyższą zawodową uczelnią niepubliczną kształcącą na poziomie studiów I i II stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich. 

2. Uczelnia, zgodnie z obowiązującym prawem pobiera opłaty, na które składają się odpłatności 

pobierane od kandydatów i studentów: rekrutacyjne, czesne, administracyjne oraz inne. 

3. Wysokość wymienionych w §1 ust. 2 i 3 opłat za studia na kolejny rok akademicki podawana jest 

nie później niż 30 kwietnia każdego roku akademickiego. 

 

§ 2 

Opłata rekrutacyjna 

1. Opłata rekrutacyjna na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie wynosi maksymalnie 

85,00 PLN/20,00 EUR. Opłata obejmuje koszty przygotowawcze uczelni związane z naborem na 

dany tryb, kierunek i specjalność studiów, w danej jednostce uczelni. 

2. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, chyba że Rektor podejmie negatywną w stosunku do 

kandydata decyzję o przyjęciu na studia lub w przypadkach szczególnych, nieokreślonych w 

niniejszym regulaminie. 

3. Jeżeli kandydat na studia powiadomi pisemnie uczelnię o rezygnacji z nauki przed dniem podjęcia 

decyzji przez Rektora, otrzyma zwrot opłaty rekrutacyjnej, pomniejszonej o opłatę manipulacyjną, 

która wynosi 5 % wartości opłaty rekrutacyjnej. 

4. Opłata wpisowa na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie wynosi maksymalnie 

200,00 PLN/ 48,00 EUR.  

§ 3 

Czesne 

1. Wysokość czesnego za studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie: 

1) w siedzibie głównej Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej oraz w filiach 

uczelni na terenie RP określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,  

2) w zagranicznych filiach Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej określa 

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

2. Czesne można wnosić: 

1) jednorazowo – płatne do 10-tego dnia pierwszego miesiąca pierwszego semestru, 

2) semestralnie – w dwóch ratach płatnych do 10-tego dnia każdego semestru, 

3) miesięcznie – w 10 ratach płatnych do 10-tego dnia każdego miesiąca. 

 

3. Rezygnacja studenta ze studiów lub skreślenie przez uczelnię studenta z listy studentów powoduje 

zaprzestanie przez uczelnię naliczania odpłatności za studia od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym został złożony wniosek o rezygnację ze studiów lub student został skreślony z 

listy studentów.  

4. W trakcie roku akademickiego wysokość czesnego może ulec zmianie. Czesne może być 

zmienione o wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS za okres, od kiedy zaczęła obowiązywać 



poprzednio ustalona wysokość czesnego. Zmiany nie dotyczą osób, które zapłaciły za semestr z 

góry. 

5. W przypadku wniesienia opłaty czesnego za semestr z góry i rezygnacji ze studiów lub skreślenia z 

listy studentów w ciągu roku akademickiego, nadpłata czesnego zostaje zwrócona studentowi w 

ciągu 30 dni, na jego pisemną prośbę, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym student 

zrezygnował z nauki w uczelni, powiadamiając ją o tym fakcie na piśmie, lub został skreślony z 

listy studentów. 

6. Student przebywający na urlopie długoterminowym (tzw. „dziekańskim”) jest zwolniony z opłat 

obowiązujących w uczelni. Student na urlopie dziekańskim zachowuje wszystkie przywileje 

prawne związane z posiadaniem legitymacji studenckiej. 

7. Student studiujący w trybie indywidualnej organizacji studiów lub według indywidualnego planu 

studiów i programu nauczania jest zobowiązany do ponoszenia wszystkich opłat obowiązujących 

w uczelni. 

§4 

Opłaty karne 

W przypadku opóźnień w uiszczaniu wszystkich opłat wymienionych w niniejszym regulaminie 

uczelnia nalicza odsetki umowne w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki. Odsetki płatne są 

najpóźniej do końca każdego semestru. 

§5 

Opłaty administracyjne 

1. Za przywrócenie w prawach studenta na listę studentów pobierana jest opłata administracyjna w 

wysokości 60,00 PLN/ 14,00 EUR, płatna do dnia złożenia wniosku o ponowne wpisanie studenta 

na listę studentów. Powyższa opłata jest zwracana w przypadku odmownej decyzji rektora. 

2. Uczelnia pobiera opłatę za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej w wysokości 22,00 

PLN/ 5,00 EUR. Powyższa opłata nie jest wliczona w opłatą rekrutacyjną. 

3. Uczelnia pobiera opłaty za wystawienie duplikatów następujących dokumentów: 

1) za wydanie duplikatu legitymacji elektronicznej 33,00 PLN/ 9,00 EUR płatne z góry; studenci, 

którzy wymieniają elektroniczną legitymację studencką wyłącznie z powodu zmiany nazwiska 

lub adresu zameldowania, ponoszą opłatę określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

2) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami 20,00 PLN/ 5,00 

EUR, płatne z góry. 

4. Osoby przechodzące do Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej z innej uczelni, 

muszą uzupełnić różnice programowe. W tym przypadku za uzyskanie wynikającego z różnic 

programowych zaliczenia lub egzaminu jednego przedmiotu student uiszcza opłatę w wysokości 

200,00 PLN / 48,00 EUR. 

Studenci, którzy powtarzają semestr lub wracają z urlopu dziekańskiego mogą zostać zwolnieni z 

ww. opłat. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor w porozumieniu 

z Prorektorem ds. dydaktycznych. Wyżej wymienione opłaty administracyjne wynikające 

z uzupełniania różnic programowych student jest zobowiązany wnieść przed wydaniem karty 

różnic programowych. 

5. Za wydanie odpisu dyplomu w jednym języku obcym uczelnia pobiera opłatę administracyjną w 

wysokości 20,00 PLN/ 5,00 EUR. Za wydanie odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na 

język obcy uczelnia pobiera opłatę administracyjną w wysokości 20,00 PLN/ 5,00 EUR. Opłaty 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Legitymacja_studencka


wnoszone są z góry, przed złożeniem wniosków do Prorektora ds. dydaktycznych o wydanie 

odpisów dyplomu lub suplementu w języku obcym. 

6. Brak zapłaty opłat wymienionych w ust. 1 - 5 może skutkować nie wpisaniem studenta na kolejny 

semestr lub nie dopuszczeniem do egzaminu dyplomowego. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Opłaty dokonywane są w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy uczelni wskazany w 

umowie lub – w wyjątkowych sytuacjach – w formie gotówkowej w kwesturze uczelni. 

2. Opłaty wymienione w niniejszym regulaminie student jest zobowiązany wnosić na rachunek 

bankowy uczelni ze stosownym dopiskiem (np. czesne, odpis i suplement  

w języku obcym). 

3. Jeżeli student dokonał wpłaty, a nie została ona zaksięgowana na koncie uczelni, podstawą do 

uznania wpłaty za dokonaną może być przedstawienie – za pokwitowaniem przez studenta w 

kwesturze lub Biurze Obsługi Studenta – oryginału dowodu wpłaty/przelewu bankowego lub kopii 

takiego dokumentu potwierdzonego stemplem bankowym. 

4. Student zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego wyłącznie po rozliczeniu wszelkich 

zobowiązań finansowych wobec uczelni. 

5. W szczególnych przypadkach na pisemny wniosek studenta Rektor może udzielić zgody na 

regulowanie płatności w indywidualnym terminie. 

6. Dyplom ukończenia studiów może być wydany absolwentowi jedynie pod warunkiem 

uregulowania przez niego wszystkich należności finansowych wobec uczelni. 

7. Dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji określonych  

w niniejszym regulaminie. 

8. Student, który zalega z opłatami wobec uczelni może zostać skreślony z listy studentów lub 

zawieszony w prawach studenta. 

9. Podstawą powtórnego wpisania na listę studentów lub przywrócenia studenta w prawach jest 

uregulowanie wszystkich zaległych opłat wobec uczelni wraz z odsetkami umownymi. 

10. Student jest zobowiązany do starannego przechowywania dowodów wpłat, które potwierdzają 

wnoszenie wszystkich opłat wynikających z niniejszego regulaminu, przez cały okres studiów w 

uczelni, w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących płatności. 

11. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji podjętych na mocy niniejszego 

regulaminu. Odwołania należy składać do Rektora, w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji. 

12. W sprawach finansowych dotyczących opłat związanych ze studiowaniem decyzje podejmuje 

wyłącznie Rektor. 

13. Wątpliwości dotyczące wykładni niniejszego regulaminu rozstrzyga Rektor. 

14. Tracą moc wcześniejsze regulaminy i zarządzenia określające wysokość opłat w uczelni.  

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w 

Collegium Humanum-Szkole Głównej Menedżerskiej w roku akademickim 2020/2021 

 

 

 

TABELA OPŁAT 

ROK AKADEMICKI 2020/2021 

WARSZAWA - WYSOKOŚĆ CZESNEGO 

 

   Studia I stopnia 
 

 

ZARZĄDZANIE 

SEMESTR 1-4  SEMESTR 5-6 

Czesne roczne 
Czesne 

semestralne 

Czesne 

miesięczne (10 

rat) 

Czesne roczne 
Czesne 

semestralne 

Czesne 

miesięczne (10 

rat) 

4900 zł 2450 zł 490 zł 5900 zł 2950 zł 590 zł 

 

 
FINANSE I 

RACHUNKOWOŚĆ 

SEMESTR 1-4  SEMESTR 5-6 

Czesne roczne 
Czesne 

semestralne 

Czesne 

miesięczne (10 

rat) 

Czesne roczne 
Czesne 

semestralne 

Czesne 

miesięczne (10 

rat) 

4900 zł 2450 zł 490 zł 5900 zł 2950 zł 590 zł 

 

   Studia II stopnia 

 

ZARZĄDZANIE 

SEMESTR 1-2  SEMESTR 3-4 

Czesne roczne 
Czesne 

semestralne 

Czesne 

miesięczne (10 

rat) 

Czesne roczne 
Czesne 

semestralne 

Czesne 

miesięczne (10 

rat) 

4900 zł 2450 zł 490 zł 5900 zł 2950 zł 590 zł 

 

 
FINANSE I 

RACHUNKOWOŚĆ 

SEMESTR 1-2  SEMESTR 3-4 

Czesne roczne 
Czesne 

semestralne 

Czesne 

miesięczne (10 
rat) 

Czesne roczne 
Czesne 

semestralne 

Czesne 

miesięczne (10 
rat) 

4900 zł 2450 zł 490 zł 5900 zł 2950 zł 590 zł 

 

   Studia jednolite magisterskie 

 

PSYCHOLOGIA 

SEMESTR 1-6  SEMESTR 7-10 

Czesne roczne 
Czesne 

semestralne 

Czesne 

miesięczne (10 
rat) 

Czesne roczne 
Czesne 

semestralne 

Czesne 

miesięczne (10 
rat) 

4900 zł 2450 zł 490 zł 5900 zł 2950 zł 590 zł 

 

 
PSYCHOLOGIA 

DLA 

LICENCJATÓW I 

MAGISTRÓW 

SEMESTR 1-3  SEMESTR 4-5 

Czesne roczne 
Czesne 

semestralne 

Czesne 

miesięczne (10 
rat) 

Czesne roczne 
Czesne 

semestralne 

Czesne 

miesięczne (10 
rat) 

7350 zł 3675 zł 735 zł 8350 zł 4175 zł 835 zł 

 

 

PRAWO 

SEMESTR 1-6 SEMESTR 7-10 

Czesne roczne 
Czesne 

semestralne 

Czesne 
miesięczne (10 

rat) 

Czesne roczne 
Czesne 

semestralne 

Czesne 
miesięczne (10 

rat) 

4900 zł 2450 zł 490 zł 5900 zł 2950 zł 590 zł 

 

 
PRAWO DLA 

LICENCJATÓW I 

MAGISTRÓW 

SEMESTR 1-3  SEMESTR 4-5 

Czesne roczne 
Czesne 

semestralne 

Czesne 
miesięczne (10 

rat) 

Czesne roczne 
Czesne 

semestralne 

Czesne 
miesięczne (10 

rat) 

5500 zł 2750 zł 550 zł 6900 zł 3450 zł 690 zł 



 

 
PEDAGOGIKA 

PRZEDSZKOLNA I 

WCZESNOSZKOLNA 

SEMESTR 1-6 SEMESTR 7-10 

Czesne roczne 
Czesne 

semestralne 

Czesne 

miesięczne (10 
rat) 

Czesne roczne 
Czesne 

semestralne 

Czesne 

miesięczne (10 
rat) 

4900 zł 2450 zł 490 zł 5900 zł 2950 zł 590 zł 

 

 
PEDAGOGIKA 

PRZEDSZKOLNA I 

WCZESNOSZKOLNA 

DLA LICENCJATÓW I 

MAGISTRÓW 

SEMESTR 1-3  SEMESTR 4-5 

Czesne roczne 
Czesne 

semestralne 

Czesne 

miesięczne (10 
rat) 

Czesne roczne 
Czesne 

semestralne 

Czesne 

miesięczne (10 
rat) 

5500 zł 2750 zł 550 zł 6900 zł 3450 zł 690 zł 

 

 

 

RZESZÓW - WYSOKOŚĆ CZESNEGO 

 

   Studia jednolite magisterskie 

 

PSYCHOLOGIA 

SEMESTR 1-6  SEMESTR 7-10 

Czesne roczne 
Czesne 

semestralne 

Czesne 
miesięczne (10 

rat) 

Czesne roczne 
Czesne 

semestralne 

Czesne 
miesięczne (10 

rat) 

4900 zł 2450 zł 490 zł 5900 zł 2950 zł 590 zł 

 

 
PSYCHOLOGIA 

DLA 

LICENCJATÓW I 

MAGISTRÓW 

SEMESTR 1-3  SEMESTR 4-5 

Czesne roczne 
Czesne 

semestralne 

Czesne 
miesięczne (10 

rat) 

Czesne roczne 
Czesne 

semestralne 

Czesne 
miesięczne (10 

rat) 

7350 zł 3675 zł 735 zł 8350 zł 4175 zł 835 zł 

 

 

POZNAŃ - WYSOKOŚĆ CZESNEGO 

 

    Studia I stopnia 

 
ZARZĄDZANIE 

SEMESTR 1-4  SEMESTR 5-6 

Czesne roczne 
Czesne 

semestralne 

Czesne 

miesięczne (10 

rat) 

Czesne roczne 
Czesne 

semestralne 

Czesne 

miesięczne (10 

rat) 

4900 zł 2450 zł 490 zł 5900 zł 2950 zł 590 zł 
 

    Studia II stopnia 

 

ZARZĄDZANIE 

SEMESTR 1-2  SEMESTR 3-4 

Czesne roczne 
Czesne 

semestralne 

Czesne 

miesięczne (10 

rat) 

Czesne roczne 
Czesne 

semestralne 

Czesne 

miesięczne (10 

rat) 

4900 zł 2450 zł 490 zł 5900 zł 2950 zł 590 zł 

 

 

 

Podane kwoty dotyczą studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

INNE OPŁATY ZWIĄZANE Z TOKIEM STUDIÓW 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legitymacja elektroniczna 22zł (5 EUR) 

Opłata rekrutacyjna 85zł (20 EUR) 

Opłata wpisowa 200zł (48 EUR) 

Opłata administracyjna za przywrócenie w prawach studenta 60zł (14 EUR) 

Duplikat legitymacji elektronicznej 33zł (9 EUR) 

Pakiet Premium Student 490zł (120 EUR) 

Duplikat karty egzaminacyjnej 20zł (5 EUR) 

Zaświadczenie o studiowaniu dla obcokrajowca 

Pierwsze bezpłatne, każde kolejne wydawane po upływie 3 miesięcy 
30zł (7 EUR) 

Odpis dyplomu lub suplementu w języku obcym 20zł (5 EUR) 

Różnica programowa. Jeden przedmiot 200zł (48 EUR) 

Naruszenie zasad korzystania z biblioteki Zgodnie z regulaminem 

wypożyczalni 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu opłat na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w 

Collegium Humanum-Szkole Głównej Menedżerskiej w roku akademickim 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T A B U L K A    P L A T E B 

FRÝDEK-MÍSTEK – VÝŠE ŠKOLNÉHO 

 

 

 



I. Studium I. stupně – studia v českém jazyce – specializace:  

 

 

             Management ve zdravotnictví  

  Andragogika a management ve vzdělávání 

  Pedagogika péče a výchovy 

  Resocializace se zaměřením na sociální a kriminální prevenci 

 Diagnostika a pedagogická terapie 
Pedagogika kultury a médií 
 

 
 
Pedagogika práce a řízení lidských zdrojů 
Péče v jeslích a v mateřské škole 
Pedagogika péče a podpory seniorů 
Pedagogika cestovního ruchu a rekreace 
Péče a podpora osob se zdravotním postižením 
Školní pedagogika s pedagogickou terapií 
Kariérové poradenství a coaching  
Sociální pedagogika s psychopedagogikou  

  Zdravotní pedagogika s psychodietetikou 
 

 

 Forma  Zápisné 

Školné splacené ve 
dvou splátkách – 
dopředu za I. a II. 

semestr 

Školné splatné v 
měsíčních splátkách 

– 10 měsíců  

Školné splacené ve 
dvou splátkách – 

dopředu za III. A IV. 
semestr 

Školné splatné v 
měsíčních splátkách 

– 10 měsíců 
 

Školné splacené ve 
dvou splátkách – 

dopředu za V. a VI. 
semestr 

Školné splatné v 
měsíčních splátkách 

– 10 měsíců 
 

Studijní obor - PEDAGOGIKA 
Denní 

2.500,- CZK 
      

Kombinované  14.100,- CZK 3.320,- CZK 15.500,- CZK 3.600,- CZK 16.500,- CZK 3.800,- CZK 

 

I. Studium I. stupně – studia v českém jazyce – specializace: 

Didaktika se zaměřením na předškolní výchovu a první stupeň základní školy 
 

 

 Forma  Zápisné 

Školné splacené ve 
dvou splátkách – 
dopředu za I. a II. 

semestr 

Školné splatné v 
měsíčních splátkách 

– 10 měsíců  

Školné splacené ve 
dvou splátkách – 

dopředu za III. A IV. 
semestr 

Školné splatné v 
měsíčních splátkách 

– 10 měsíců 
 

Školné splacené ve 
dvou splátkách – 

dopředu za V. a VI. 
semestr 

Školné splatné v 
měsíčních splátkách 

– 10 měsíců 
 

Studijní obor - PEDAGOGIKA 
Denní 

2.500,- CZK 
      

Kombinované  14.100,- CZK 3.320,- CZK 16.200,- CZK 3.740,- CZK 17.200,- CZK 3.940,- CZK 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Studium II. stupně – studia v českém jazyce – specializace: 

Management ve zdravotnictví 

Andragogika a profesní poradenství 

Management ve vzdělávání a sociálních službách 

Pedagogika péče a výchovy 

Resocializace 

Školní pedagogika se zaměřením na prevenci závislosti a socioterapii 

Diagnostika a pedagogická terapie 
Pedagogika kultury a médií 

Pedagogika práce a řízení lidských zdrojů 
Péče v jeslích a v mateřské škole 
Pedagogika péče a podpory seniorů 
Pedagogika cestovního ruchu a rekreace 
Péče a podpora osob se zdravotním postižením 
Školní pedagogika s pedagogickou terapií 
Kariérové poradenství a coaching  
Sociální pedagogika s psychopedagogikou  
Zdravotní pedagogika s psychodietetikou  

 

 

 Forma  Zápisné 

Školné splacené ve 
dvou splátkách – 
dopředu za I. a II. 

semestr 

Školné splatné v 
měsíčních splátkách 

– 10 měsíců  

Školné splacené ve 
dvou splátkách – 

dopředu za III. A IV. 
semestr 

Školné splatné v 
měsíčních splátkách 

– 10 měsíců 
 

Studijní obor - PEDAGOGIKA 
Denní 

2.500,- CZK 
    

Kombinované  16.500,- CZK 3.800,- CZK 17.900,- CZK 4.080,- CZK 

 

III. Studium II. stupně – studia v českém jazyce – specializace: 

Didaktika se zaměřením na předškolní výchovu a první stupeň základní školy 
 

 

 Forma  Zápisné 

Školné splacené ve 
dvou splátkách – 
dopředu za I. a II. 

semestr 

Školné splatné v 
měsíčních splátkách 

– 10 měsíců  

Školné splacené ve 
dvou splátkách – 

dopředu za III. A IV. 
semestr 

Školné splatné v 
měsíčních splátkách 

– 10 měsíců 
 

Studijní obor - PEDAGOGIKA 
Denní 

2.500,- CZK 
    

Kombinované  16.500,- CZK 3.800,- CZK 19.400,- CZK 4.380,- CZK 

 



 

IV. Studium I. stupně – studia v českém jazyce – specializace: 

 Sociální a charitativní práce   
Sociální práce se zdravotně znevýhodněnými a seniory 
Sociální práce ve veřejné správě 
Sociální práce s menšinami, migranty a uprchlíky 

Management sociálních služeb 
Mezinárodní sociální a humanitární práce  
Sociální práce a penitenciární péče 

 

 

 Forma  Zápisné 

Školné splacené ve 
dvou splátkách – 
dopředu za I. a II. 

semestr 

Školné splatné v 
měsíčních splátkách 

– 10 měsíců  

Školné splacené ve 
dvou splátkách – 

dopředu za III. A IV. 
semestr 

Školné splatné v 
měsíčních splátkách 

– 10 měsíců 
 

Školné splacené ve 
dvou splátkách – 

dopředu za V. a VI. 
semestr 

Školné splatné v 
měsíčních splátkách 

– 10 měsíců 
 

Studijní obor – SOCIÁLNÍ PRÁCE 
Denní 

2.500,- CZK 
      

Kombinované  15.400,- CZK 3.580,- CZK 18.400,- CZK 4.180,- CZK 21.400,- CZK 4.780,- CZK 

 

V. Studium II. stupně – studia v českém jazyce – specializace: 

Sociální a charitativní práce 

Sociální práce se zdravotně znevýhodněnými a seniory 

Sociální práce ve veřejné správě 

Sociální práce s menšinami, migranty a uprchlíky 

Management sociálních služeb 

Mezinárodní sociální a humanitární práce 

Sociální práce a penitenciární péče

 
 

 

 Forma  Zápisné 

Školné splacené ve 
dvou splátkách – 
dopředu za I. a II. 

semestr 

Školné splatné v 
měsíčních splátkách 

– 10 měsíců  

Školné splacené ve 
dvou splátkách – 

dopředu za III. A IV. 
semestr 

Školné splatné v 
měsíčních splátkách 

– 10 měsíců 
 

Studijní obor – SOCIÁLNÍ PRÁCE 
Denní 

2.500,- CZK 
    

Kombinované  18.400,- CZK 4.180,- CZK 22.400,- CZK 4.980,- CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

T A B U L K A    P L A T E B 

PRAHA – VÝŠE ŠKOLNÉHO 

 

VI. Studium I. stupně – studia v českém jazyce – specializace:  

 

 

  Management ve zdravotnictví  

  Sportovní management 

  Bezpečnostní a krizový management 

  Management v cestovním ruchu 

  Management ve Veřejné správě 

  Marketing 

  Psychologie v Managementu 

  Management v podnikání 

  Řízení lidských zdrojů (HR a Talent Management)

    
 

 

 Forma  Zápisné 

Školné splacené ve 
dvou splátkách – 
dopředu za I. a II. 

semestr 

Školné splatné v 
měsíčních splátkách 

– 12 měsíců  

Školné splacené ve 
dvou splátkách – 

dopředu za III. A IV. 
semestr 

Školné splatné v 
měsíčních splátkách 

– 12 měsíců 
 

Školné splacené ve 
dvou splátkách – 

dopředu za V. a VI. 
semestr 

Školné splatné v 
měsíčních splátkách 

– 12 měsíců 
 

Studijní obor - MANAGEMENT 
Denní 

2.500,- CZK 
      

Kombinované  26.000- CZK 4.900,- CZK 26.000,- CZK 4.900,- CZK 26.000,- CZK 4.900,- CZK 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Studium II. stupně – studia v českém jazyce – specializace: 

 

  Management ve zdravotnictví  

  Sportovní management 

  Bezpečnostní a krizový management 

  Management v cestovním ruchu 

  Management ve Veřejné správě 

  Marketing 

  Psychologie v Managementu 

  Management v podnikání 

  Řízení lidských zdrojů (HR a Talent Management) 

 
 

 

 Forma  Zápisné 

Školné splacené ve 
dvou splátkách – 
dopředu za I. a II. 

semestr 

Školné splatné v 
měsíčních splátkách 

– 12 měsíců  

Školné splacené ve 
dvou splátkách – 

dopředu za III. A IV. 
semestr 

Školné splatné v 
měsíčních splátkách 

– 12 měsíců 
 

Školné splacené ve 
dvou splátkách – 

dopředu za V. a VI. 
semestr 

Školné splatné v 
měsíčních splátkách 

– 12 měsíců 
 

Studijní obor - MANAGEMENT 
Denní 

2.500,- CZK 
      

Kombinované  26.000,- CZK 4.900,- CZK 26.000,- CZK 4.900,- CZK 26.000,- CZK 4.900,- CZK 

 

 

 

 


