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Akademia Nauk Stosowanych 
im. Księcia Mieszka I w Po-
znaniu rozpoczęła działal-
ność w 2004 roku i jest jedną 
z najdynamiczniej rozwijają-
cych się uczelni w Poznaniu. 
Podczas niemal 20 lat działal-
ności placówka uzyskała 

zgodę na prowadzenie 21 kie-
runków studiów.  

Kampus uczelni mieści się 
w Poznaniu przy ulicy Bułgar-
skiej 55 oraz ulicy Świerzawskiej 
18. Wychodząc naprzeciw po-
trzebom lokalnym, uczelnia 
uruchomiła trzy filie w: Nowym 
Tomyślu, Wągrowcu oraz War-
szawie. Akademia Nauk Stoso-
wanych im. Księcia Mieszka 
I w Poznaniu posiada bardzo 
bogate doświadczenie w zakre-
sie funkcjonowania uczelni 
wyższych, wysoki status zawo-
dowy i naukowy zatrudnionej 
w uczelni kadry badawczo-dy-
daktycznej oraz uznanie w śro-
dowisku akademickim w Po-

znaniu oraz kraju, co jest gwa-
rantem wysokiej jakości ofero-
wanego kształcenia.  

Misją uczelni jest kształce-
nie wysokiej klasy fachowców, 
którzy po ukończeniu studiów 
będą przygotowani do pracy 
w zawodzie w sposób prak-
tyczny i kompetentny. W ofer-
cie uczelni znajdują się takie 
kierunki studiów, jak: prawo, 
administracja, bezpieczeństwo 
wewnętrzne, pedagogika, pe-
dagogika przedszkolna i wcze-
snoszkolna, psychologia, filo-
logia angielska, ratownictwo 
medyczne, kosmetologia, wy-
chowanie fizyczne, fizjoterapia 
czy pielęgniarstwo.

Celem naszego plebiscytu 
edukacyjnego było docenie-
nie uczelni publicznych i nie-
publicznych, które wyróżniają 
się na tle innych. Do tej na-
grody placówki zgłaszali stu-
denci, dla których poza aspek-
tem edukacyjnym ważne są 
także kwestie organizacyjne 
oraz jakość komunikacji i ob-
sługi oferowana przez szkołę 
wyższą. Jedną z nominowa-
nych placówek była Colle-
gium Humanum - Szkoła 
Główna Menedżerska z Po-
znania. I to właśnie ona wy-
grała w swojej kategorii, uzy-
skując zaszczytny tytuł. 

Collegium Humanum to 
uczelnia o międzynarodowym 
charakterze kształcenia prowa-

dząca studia licencjackie i ma-
gisterskie na kierunkach: 
prawo, psychologia, admini-
stracja, finanse i rachunko-
wość, pedagogika przed-
szkolna i wczesnoszkolna, fi-

nanse i rachunkowość, zarzą-
dzanie i praca socjalna oraz stu-
dia podyplomowe, w tym MBA 
i DBA.  

Doceniona w naszym plebi-
scycie edukacyjnym uczelnia 

prowadzi kształcenie w Polsce, 
w takich miastach jak: Wro-
cław, Poznań, Szczecin, Lublin, 
Rzeszów oraz zagranicą w Bra-
tysławie (Słowacja), Pradze 
i miejscowości Frydek-Mistek 

(Czechy) oraz jako jedyna euro-
pejska placówka swój oddział 
mają również w Andiżanie (Uz-
bekistan). 

To miejsce cechują pro-
gramy studiów ukierunkowane 

na praktyczne kształcenie w od-
powiedzi na potrzeby rynku 
pracy.  

Ich innowacyjna oferta edu-
kacyjna stanowi odpowiedź 
na oczekiwania osób ukierun-
kowanych nie tylko na rozwój 
intelektualny, ale i na sukces za-
wodowy - ambitnych i pragną-
cych czerpać pełną satysfakcję 
z przyszłej pracy. Uczelnia jest 
członkiem Business Graduates 
Association należącym 
do BGA&AMBA w Londynie, 
jest sygnatariuszem The Prin-
ciples for Responsible Manage-
ment Education (PRME), The 
International Association for 
Management Development in 
Dynamic Societies (CEEMAN), 
Business Education Alliance 
(AACSB) w USA ,Erasmus+, 
Academy of Executive Co-
aching, Konferencji Rektorów 
Zawodowych Szkół Polskich, 
Północnej Izby Gospodarczej 
Związku Pracodawców Pomo-
rza Zachodniego, Polskiej Fede-
racji Szpitali, Ogólnopolskiej 
Federacji Przedsiębiorców 
i Pracodawców.
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Collegium Humanum - 
Szkoła Główna Menedżer-
ska (Poznań, Świętego Mi-
chała 43) wygrała w swojej 
kategorii, uzyskując tytuł 
Uczelni Roku.

Na najwyższym stopniu podium Collegium Humanum 
- Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu 

KATEGORIA: UCZELNIA ROKU - I miejscePREZENTACJA LAUREATÓW

Państwowa Wyższa Szkoła Za-
wodowa w Kaliszu utworzona 
została 15 lipca 1999 roku. Ów-
czesne władze miasta zabie-
gały o utworzenie samodziel-
nej wyższej uczelni ,argumen-
tując, że miasto o takiej pozy-
cji i potencjale kulturowym 
zasługuje na stworzenie 
ośrodka akademickiego. Za-
tem zapotrzebowanie 
na szkołę wyższą było bardzo 
wielkie.  

Istotą kształcenia w wyż-
szych szkołach zawodowych 
jest przygotowanie młodzieży 
do sprostania wymogom regio-
nalnego rynku pracy. Uczelnia 
uwzględnia potrzeby lokalnych 
środowisk i rozwija kreatyw-
ność przyszłych uczestników 
życia gospodarczego i społecz-
nego. Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. Prezy-
denta Stanisława Wojciechow-
skiego w Kaliszu przygotowuje 

kadry, równoważąc kształcenie 
ogólne (teoretyczne) z aspek-
tami praktycznymi, stricte za-
wodowymi. Właśnie w celu za-
pewnienia absolwentom grun-
townego przygotowania zawo-
dowego i odpowiedniej prak-
tyki uczelnia nawiązuje i pod-
trzymuje kontakty z przedsię-
biorstwami, samorządami tery-
torialnymi, instytucjami życia 
publicznego oraz ośrodkami 
akademickimi w regionie, 
w kraju i za granicą. Dzięki 

życzliwości zaprzyjaźnionych 
przedsiębiorstw i instytucji nasi 
studenci mogą odbywać prak-
tyki zawodowe, a po ukończe-
niu nauki wielu znajduje tam 
zatrudnienie, dowiadujemy 
się. Uczelnia dba również 
o kształtowanie postaw obywa-
telskich, czego wyrazem jest 
ścisła współpraca władz z sa-
morządem studenckim. Po-
nadto władze uczelni wspierają 
aktywność kulturalną, spor-
tową i rekreacyjną. 
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Drugie miejsce w kategorii 
Uczelnia Roku w całym wo-
jewództwie wielkopolskim 
zajęła Akademia Kaliska 
imienia Prezydenta Stani-
sława Wojciechowskiego 
(Kalisz, Nowy Świat 4). 

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska

Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I

Akademia Kaliska w Kaliszu 
KATEGORIA: UCZELNIA ROKU - II miejsce KATEGORIA: UCZELNIA ROKU - III miejsce

Akademia Nauk Stosowanych 

Akademia Kaliska im. Prezydenta S. Wojciechowskiego 
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Akademia Nauk Stosowa-
nych im. Księcia Mieszka 
I (Poznań, Bułgarska 55) zo-
stała uznana za jedną z naj-
lepszych uczelni w woje-
wództwie, zajmując III 
miejsce w plebiscycie.
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