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1. Úvod 
 

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita managementu, Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku 
(dále též jen „CH“) tímto v souladu s ustanovením § 93 č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění 
pozdějších předpisů, předkládá výroční zprávu o činnosti za rok 2020. 

 
2. Základní údaje 

 
a) Název školy:    COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita managementu 

Používaná zkratka názvu:  CH 
Sídlo školy:    ul. Moniuszki 1A,  00-014 Warszawa 
Sídlo pobočky:   Bruzovská 2589, 738 01 Frýdek-Místek 
Tel.:    +420 704 186 723 
e-mail:    studium@humanum.cz   
http:    www.humanum.cz   
 

b) Organizační schéma a orgány COLLEGIUM HUMANUM – Varšavské univerzity managementu 
(stav k 31.12.2020) 

          Rektor:   
prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH Dr h.c 

 jedná a rozhoduje ve věcech COLLEGIUM HUMANUM – Varšavské univerzity 
managementu 

 je jmenován a odvoláván senátem 

 senát na návrh rektora jmenuje prorektory  
Prorektor zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku: 
 PhDr. Mgr. Iva Holeková, MBA 

 vybírá akademický tým  

 vybírá administrativní pracovníky 

 zodpovídá za vedení pobočky 
 

c) Poslání, vize a strategické cíle: 
 
COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita managementu ve všech oblastech svého působení, 
a také při realizaci mise, vize a strategických cílů, se odvolává na tradice škol v Polsku i mimo hranice, 
a také k předpokladům Evropské oblasti vysokých škol. Škola jako svou prioritu připouští nezávislost 
myšlenek i postojů a upřednostňuje obecně uznávané akademické zásady a hodnoty. Přihlíží 
k procesům, které jsou realizovány ve světě, ke globalizaci, regionálnímu přístupu, dynamicky se 
měnícímu trhu práce. Škola připravuje odborníky udávající směr vývoje trhu práce, tvoří mezi studenty 
vzájemný postoj k otevřenosti, úcty a tolerance. Od samého působení CH vědecko-didaktický personál 
podporuje ideu výchovy studentů s úctou k občanské svobodě a etickým zásadám. 
Strategií a posláním CH přihlíží k předpokladům a cílům rozvoje systému vysokého školství v Polské 
republice, které jsou určené Zákonem 2.0 Konstituce pro vzdělávání (Zákon o vysokém školství ze dne 
20. července 2018), ve kterém je velice důležitý proces internacionalizace, zdokonalování vědy 
a vzdělávání, orientace na inovativní ekonomiku budováním mostu mezi ekonomickým světem, 

rozvojem polské vědy a společenskou odpovědností za vědu. Všechny cíle systému 

mailto:studium@humanum.cz
http://www.humanum.cz/
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vysokého školství přihlížejí k přípravě absolventů, k jejich kompetencím na výzvy současné ekonomiky 
a trhu práce. Institut mezinárodního studia a vzdělávání Humanum s.r.o. zpracoval dokument, jako 
zakladatel školy, poslání a předpoklady strategického rozvoje pro roky 2018-2025. 
Posláním COLLEGIUM HUMANUM – Varšavské univerzity managementu je přispívat ke stálému 
zvyšování kvality života společnosti prostřednictvím rozvoje vědy a schopností využitelných v praxi. 
Škola pečuje o vysokou kvalitu vzdělávání, současně přihlíží k nabídce programových potřeb 
současného trhu práce a zásad celoživotního vzdělávání (lifelong learning). CH rozšiřuje kontakty 
s akademickým prostředím, hospodářským a společenským okolím na národní i mezinárodní úrovni. 
Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku se plně ztotožňuje s misí COLLEGIUM HUMANUM – 
Varšavské univerzity managementu a podporuje ji v plném rozsahu. 
 
Průvodním mottem COLLEGIUM HUMANUM – Varšavské univerzity managementu je:   
 

VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚSPĚCH 

 

3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 
 

a) V roce 2020 poskytovalo COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita managementu, 
Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku studium v rámci dvou akreditovaných studijních oborů 
v licencjackém (bakalářském) a magisterském studijním programu Pedagogika a v licencjackém 
(bakalářském) a magisterském studijním programu Sociální práce.  

b) Využívání kreditového systému, dodatek k diplomu 

 Započtením předmětu se studentovi připisují kredity dle vhodného počtu ECTS kreditů, v souladu 
s řádem ECTS, vystaveným rektorem CH na základě samostatných předpisů. 

 Student obdrží nejméně 30 ECTS kreditů k započtení každého semestru. 

 Obecný počet ECTS kreditů v akademickém roce nesmí být menší než 60. 

 Ze studijního řádu, vyplývají povinnosti zahrnující studijní plán a vyučování, se zapisují ECTS 
kredity, splněné studentem.  

 Za účelem získání diplomu ukončení studia prvního stupně student je povinen získat nejméně 180 
ECTS kreditů, ukončení studia druhého stupně – nejméně 120 ECTS kreditů, v jednotném 
magisterském studiu – nejméně 300 ECTS kreditů v systému pětiletého studia. 

 ECTS kredity byly připsané za: 
o započtení každého zápočtu z hodin a praxe, které jsou předpokládané ve 

vzdělávacím programu, přičemž počet ECTS kreditů nezáleží na získaném 
hodnocení, a podmínkou při jejich uznání je splnění podmínek studentem, týkajících 
se získání předpokládaných vzdělávacích efektů potřebných k započtení hodin nebo 
praxe; 

o připravení a odevzdání diplomové práce nebo příprava k diplomové zkoušce, 
v souladu se vzdělávacím programem; 

 Studen získá a přepíše se mu v jednotce takový počet ECTS kreditů, jaký je předepsaný pro 
vzdělávací efekty získávané výsledkem realizace příslušných hodin a praxe v této jednotce. 
 

Student, který absolvoval daný studijní předmět, ale studijní předmět úspěšně neukončil, nezíská 
z tohoto studijního předmětu žádný kredit. Pokud jde o povinný studijní předmět, zapíše si jej opět 
v následujícím akademickém roce.  
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Absolventi licencjackého (bakalářského) i magisterského studijního programu COLLEGIUM 
HUMANUM – Varšavské univerzity managementu obdrží spolu s diplomem rovněž dodatek 
k diplomu (Diploma Supplement) jako prostředek k usnadnění mezinárodního uznání licencjackého 
(bakalářského) vzdělání a získané kvalifikace. Dodatek k diplomu má standardní strukturu, je 
vypracován v polském jazyce a obsahuje popis studijního programu a kompetencí získaných studiem 
v COLLEGIUM HUMANUM – Varšavské univerzity managementu. 

 

4. Studenti 
 

a) V roce 2020 studovalo v akreditovaných studijních programech COLLEGIUM HUMANUM – 
Varšavské univerzity managementu, Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku celkem 225 studentů  

b) Studenti – samoplátci: celkem 225 studentů 
c) Studenti, kteří přešli z jiné vysoké školy a byli zapsáni do vyššího ročníku – 67 studentů (zapsání 

do 2, 4 a 6 semestru licencjackého (bakalářského) studia a magisterského studia). 
 

5. Absolventi 
 
V roce 2020 ukončilo studium v akreditovaném studijním programu COLLEGIUM HUMANUM – 
Varšavské univerzity managementu, Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku celkem 5 studentů. 

 

6. Zájem o studium 

Podmínkou přijetí ke studiu v licencjackém (bakalářském) studijním programu je dosažení úplného 
středního vzdělání s maturitou nebo úplného středního odborného vzdělání s maturitou.  

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení bakalářského vzdělání. 
 

7. Akademičtí pracovníci 

 

Kvalifikační struktura akademických pracovníků 

profesoři jmenovitě: 
 prof. dr hab. Henryk Noga 
 prof. doc. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD. 
 
akademičtí pracovníci s vědeckou hodností jmenovitě: 

 Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D. 
 PhDr. Mariola Liszoková, Ph.D. 
 Ing. Lucie Waleczek Zotyková, Ph.D. 
 Mgr. Václav Slovák, Ph.D. 
 PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 
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další akademičtí pracovníci: 
 PhDr. Mgr. Pavla Gilíková 
 PhDr. Mgr. Iva Holeková, MBA 
 PhDr. Jana Nawratová 
 PhDr. PaedDr. Michal Matějka, MBA 
 PhDr. Jana Řeháková 
 PhDr. Mgr. Barbara Ristovská 
 PhDr. Mgr. René Rác 
 Mgr. Kateřina Handrk Kratochvílová   
 Mgr. Beata Santariusová 
 Mgr. Lucie Slováková 

 Mgr. Petr Exner 
 Mgr. Iveta Slotová 
 Mgr. Jitka Kovářová 
    

8. Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců 
 
Stipendijní programy, jež studenti mohou žádat: 

 Sociální stipendium, 

 Stipendium pro osoby zdravotně znevýhodněné, 

 Stipendium rektora pro nejlepší studenty, 

 Jednorázové příspěvky, 

 Stipendium ministra za významné úspěchy. 
Ministerstvo školství v Polsku stanovuje výši studijního průměru zpětně pro daný akademický rok 
až na konci letního semestru.  
Stipendium je po schválení rektora zasláno na bankovní účet studenta. 
Stipendium může být studentům uděleno až po ukončení prvního roku studia. 
O přidělení stipendia rozhoduje Univerzitní stipendijní komise.  

 

9. Infrastruktura 
 
Prostorové zázemí 

Aby byly pro studenty zabezpečeny přijatelné podmínky kvalitního a komfortního vzdělávání, 
byly pronajaty prostory Goodwill – vyšší odborné školy, s.r.o., Bruzovská 2589, 738 01 Frýdek-
Místek. Sídlo Zahraniční pobočky se nachází v pronajatých prostorech nedaleko centra města na 
adrese Bruzovská 2589, 738 01 Frýdek-Místek. Objekt je charakterizován dobrou komunikační 
přístupností z pohledu na její umístění, ve vzdálenosti 50 m od městské i meziměstské hromadné 
dopravy. V sídle Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku se nachází studijní oddělení. V blízkosti 
obou objektů jsou umístěná veřejná parkoviště. 
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10. Závěr 

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita managementu ve své činnosti v roce 2020 
respektovala principy i cíle, které jsou formulovány ve Strategickém záměru Zahraniční pobočky ve 
Frýdku-Místku na období let 2019-2025. 

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita managementu především: 

o naplňovala dále dlouhodobý Strategický záměr; 

o prohlubovala a zkvalitňovala systém vnitřní a vnější struktury; 

o dále zkvalitňovala a zefektivnila strukturu a systém řízení vysoké školy; 

o cíleně budovala a hodnotila pedagogy, vyučující předměty teoretického základu; 

o dbala na to, aby vyučující naplňovali nejvyšší standardy kvality výuky a dosahovali žádoucích 
výsledků, pokud jde o úroveň pedagogického procesu; 

o rozšiřovala a zkvalitňovala program studijních praxí tak, aby spolupráce s odborným 
prostředím přispívala k rozvoji kompetencí studenta a současně přinášela efekty na straně 
organizací; 

 
 

Mezi klíčová témata, na která se soustřeďuje pozornost vedení COLLEGIUM HUMANUM – 
Varšavské univerzity managementu, Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku, patří problém zabezpečení 
kvalitního věkově vyváženého týmu pedagogů, složeného z renomovaných vyučujících s hodností 
profesora, docenta, z mladších pedagogů s vědeckou hodností, jakož i z mladých pedagogů z řad 
studujících doktorské studium.  
 
 


