„Spotkać się to początek, zgodzić się to postęp, pracować razem to sukces”
Czym wyróżnia się Collegium
Humanum na tle innych uczelni
w Polsce?

rodowego obrotu gospodarczego,
szeroko rozumianego prawa biznesowego zapraszam na studia Master
of Laws (LL.M.)- Prawo w biznesie, z niezwykłą kadrą dydaktyczną
z wyjątkowym praktycznym doświadczeniem. Prowadzimy także
inne studia z zakresu min.: Monitorowania i prowadzenia badań klinicznych, Design Thinking, Sprzedaży produktów ﬁnansowych, Digital
Business Strategy, Ochrony danych
Osobowych (IOD), e-marketing
i e-Commerce i wiele innych. W tym
roku otwieramy studia MBA skierowane do kolejnych branż. Chcemy
wyróżniać się tym, że absolwenci
Collegium Humanum to elita menedżerów, ludzi sukcesu i skutecznego
zarządzania.

Nasza uczelnia jest odpowiedzią
na potrzeby rynku pracy i otoczenia
społeczno-gospodarczego, w Polsce
i poza granicami kraju, w tej części
świata. Chcemy nie tylko kształcić,
ale przede wszystkim pragniemy
kształtować menedżerów, wskazywać im możliwości i rozwiązania
w skutecznym zarządzaniu. Misją
uczelni jest także, doradzać, wspierać i umożliwiać zdobycie wiedzy,
w jej różnych dziedzinach.
Wśród Państwa studentów jest
wielu wykształconych i doświadczonych menedżerów?
Tak, zgadza się. Z tego jestem osobiście dumny, bowiem są to światli
i otwarci menedżerowie, którzy rozumieją, że edukacja nie kończy się na
ukończeniu studiów oraz otrzymania
tytułu magistra. Współczesnego menedżera powinno cechować nastawienie holistyczne, czyli całościowe do
zarządzania, uwzględniające nie tylko nowe trendy w biznesie, ale także
wiedzę historyczną, kulturową, psychologiczną oraz etyczną. Menedżer,
absolwent Collegium Humanum ma
być gotowym i przygotowanym na
wyzwania w zmieniającym się świecie
biznesu i technologii. Nasza kadra to
przede wszystkim praktycy, doświadczeni menedżerowie, eksperci oraz
wybitni akademicy i znawcy problematyki, z różnych krajów na świecie.

Uczelnia prowadzi również studia
I i II stopnia?

Rozmowa z JM Rektorem
Collegium Humanum
– Szkoły Głównej Menedżerskiej,
prof. dr. hab. Pawłem Czarneckim,
MBA.

Pragniemy kształcić najlepiej
przygotowane dla rynku pracy kadry menedżerskie w różnych dziedzinach biznesu, a także w zakresie
zarządzania mieniem państwowym.
Obecnie prowadzimy generalne studia Executive MBA dla kadry zarządzającej wysokiego szczebla oraz
W ofercie uczelni możemy znaleźć branżowe min.: MBA-Zarządzania
nie tylko studia biznesowe Execu- w ochronie zdrowia, MBA-Zarzątive MBA, ale i inne ciekawe stu- dzanie w IT, oraz najwyższe z zakresu Executive Business Education
dia podyplomowe.

studia: Doctor of Business Administration (DBA). Jesteśmy pierwszą
uczelnią w Polsce, a drugą instytucją
naukową, która rozpoczęła kształcenie na studiach DBA, będące rozwinięciem studiów MBA. Zapraszam
na studia DBA menedżerów, absolwentów studiów MBA do trwającej
właśnie rekrutacji na edycję letnią.
Dla menedżerów, którzy pragną
zdobyć wiedzę z zakresu regulacji
prawnych, krajowego i międzyna-

Tak. Prowadzimy kształcenie
na studiach licencjackich i magisterskich w języku polskim, rosyjskim i angielskim. Oferta studiów
uwzględnia potrzeby kadrowe biznesu, ale także zainteresowania
kandydatów oraz samych studentów. Stąd też oferujemy ciekawe
specjalności, tworzone w wyniku
konsultacji z partnerami, którymi
są najwięksi pracodawcy w Polsce
oraz liderzy biznesu. I tak obok zarządzania i psychologii biznesu, nasi
studenci mogą wybrać z obszarów:
Marketingu, Social Media, Digital
Marketingu, Digital Business, Psychologii Biznesu. Big Data, Talent
Management, e-Marketingu i inne.
Prowadzimy także obecnie rekrutację na studia jednolite magisterskie
z psychologii z ciekawymi specjalnościami.

Państwa uczelnia posiada kilka
akredytacji zagranicznych.
U naszych partnerów zagranicznych tj. uczelni, ﬁrm, organizacji
naukowych i społecznych, zyskujemy uznanie dzięki wysiłkowi jaki
podejmujemy, w celu zapewnienia
wysokiej jakości kształcenia, nowoczesnej oferty dydaktycznej oraz
profesjonalizmu kadry akademickiej. Wykładowcy Collegium Humanum, to nie tylko Polacy. W naszym
portfoliu mamy wykładowców ze
Szwajcarii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Czech, Słowacji, Węgier, USA, Rosji, Ukrainy,
Białorusi i Malezji. Jest to dla studentów unikalna szansa zapoznania się z kulturą, aktualną wiedzą,
doświadczeniami i nauką z różnych
części świata. Na przykład tydzień
temu w siedzibie uczelni odbył
się Malaysia Winter MBA Summit,
którego tematyką były współczesne trendy w zarządzaniu biznesem
w Europie oraz Azji.
To kiedy można rozpocząć studia
na Państwa uczelni?
Zapraszamy na studia podyplomowe oraz na studia I i II stopnia,
jednolite magisterskie już teraz, od
semestru letniego. Rekrutacja ciągle
trwa. Na sukces bezwzględnie należy pracować, a podstawą do jego
osiągniecia jest edukacja dla sukcesu, która jest naszą misją. Zapraszam na naszą stronę internetową:
www.humanum.pl

