Collegium Humanum Varšavská
Univerzita Managementu se sídlem
v Praze je pobočka polské soukromé
vysoké školy Collegium Humanum –
Szkoła Główna Menedżerska. Tato
Univerzita se v české republice
specializuje na oblast managementu a
psychologie.
Na základě splnění o přihlášení
evropské zahraniční vysoké školy
k plnění informační povinnosti
z roku 08/2019 jsme oprávněni
v souladu s ustanovením § 93a odst. 2
zákona o vysokých školách
poskytovat na území České republiky
zahraniční vysokoškolské vzdělání
v uvedených zahraničních
vysokoškolských studijních
programech.

Investujte s námi do znalostí.
Studiem na Collegium Humanum
se stanete úspěšným
v mnoha oblastech výzkumu.
Vaše investice do vzdělání a znalostí
je obrovská komodita, která Vás
předurčuje stát se odborníkem ve Vámi
zvoleném oboru.

Chcete být zkušeným specialistou
a odborníkem? Studujte u nás.
www.humanum.cz/praha

COLLEGIUM HUMANUM
VARŠAVSKÁ UNIVERZITA MANAGEMENTU
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MANAGEMENT
Licenciátské (Bakalářské) studijní programy
(Bc.) 3 roky, forma kombinovaná, online
Magisterské studijní programy, 2 roky, forma
kombinovaná, online
Specializace:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezpečnostní a krizový management
Mezinárodní obchod a marketing
Profesionální poradenství a koučování
Diplomacie, vyjednávání a komunikace v
mezinárodním obchodu
HR a talent management
Manažerské inženýrství
Sociální komunikace (PR, branding, reklama a
sociální média)
Marketing
Marketing a řízení prodeje
Internetový marketing (e-Marketing a e-Commerce)
Mobilní a digitální marketing
Vedení ﬁrmy
Psychologie podnikání a koučování
Doprava, logistika a spedice
Zabezpečení a správa kybernetické bezpečnosti
Správa dat a analýza velkých dat
Management a marketing v cestovním ruchu,
pohostinství a gastronomii
Řízení malých a středních podniků (MSP)
Řízení ve veřejné správě
Management v samosprávě obcí
Management ve zdravotnictví
Sportovní management

PSYCHOLOGIE
Magisterský studijní program, 5 let, forma online
Specializace:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klinická psychologie
Obecná psychologie
Sociální psychologie
Psychoterapie
Psychotraumatologie a sociální prevence
Rodinná psychologie
Psychosexuologie
Forenzní a vyšetřovací psychologie
Forenzní a penitenciární psychologie
Neuropsychologie
Neuromarketing
Psychologie podnikání a koučování
Psychologie pro bakaláře a magisterské programy
Psychologie sportu

Školné: 26.000 Kč/semestr
Pro více informací navštivte naše stránky.

ˇ
ONLINE VZDELÁVÁNÍ
Další z našich rozvíjejících se aktivit, na které nyní
klademe velký důraz a soustředíme na ní část své
pozornosti je vzdělávání složek integrovaného
záchranného systému a ozbrojených složek ČR. Pro tyto
složky nabízíme možnost online vzdělávání.
Studovat online lze jak v bakalářských,
tak i v magisterských a doktorských programech. Protože
jejich náplň i náročnost jsou srovnatelné s jejich případnou
prezenční či kombinovanou formou, je i naše online verze
klasicky zakončena ziskem diplomu a titulu.
Ještě častěji však dnes online formu studia školy využívají v
rámci svých programů celoživotního vzdělávání. Ty bývají
obvykle mnohem kratší a nejsou zakončeny ziskem
akademického titulu (mohou k němu však alespoň
dopomoci – více viz článek věnovaný celoživotnímu
vzdělávání a také § 60 zákona o vysokých školách). Přehled
kurzů celoživotního vzdělávání s distanční formou studia,
které nabízíme, najdete na našich stránkách
www.humanum.cz/praha
Online studium sestává ze dvou vzájemně propojených
složek, z nichž tou první je samostudium a druhou pak
průběžná, nejčastěji elektronická komunikace s konzultanty
a lektory (pedagogové v rámci online studia se často
označují také jako tutoři, tedy něco jako soukromí, domácí
učitelé). Celé studium je totiž postaveno především na
principu tzv. e-learningu neboli studia uskutečňovaného
prostřednictvím počítače a internetu (vyloučena tu ovšem
není ani komunikace telefonická, faxová, případně
korespondenční).

Školné: 26.000 Kč/semestr
Pro více informací navštivte naše stránky.
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Největší devizou našeho online studia je jeho jistá volnost
a ﬂexibilita. V této situaci je především sám student, kdo
si určuje dobu, kterou bude věnovat studiu. Velkou
výhodou je také celkem podstatná dávka ušetřeného
času i ﬁnancí obvykle spojených s občasným či
pravidelným dojížděním do školy. Proto je online
studium ideální volbou zejména pro zaměstnané
studenty, pracovníky IZS a jiné, další zájemce, kteří z
různých důvodů nemohou či nechtějí studovat
prezenčně.

