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Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Studia podyplomowe
Usługa szkoleniowa

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Wyższa Szkoła Humanitas, studia podyplomowe i usługi szkoleniowe (w tym cykle szkoleniowe,
badania
potrzeb
rozwojowych,
konferencje
itp.)
realizuje
przez
ogólnouczelnianą jednostkę Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń.
Wszystkie proponowane przez CSPiS usługi mają głównie formę praktycznych warsztatów
prowadzonych przez trenerów – praktyków, posiadających wiedzę merytoryczną, bogate
doświadczenie zawodowe i trenerskie oraz wysokie umiejętności dydaktyczne.

Współpracujący z nami trenerzy i wykładowców to praktycy życia gospodarczego, menedżerowie,
socjolodzy, psycholodzy, prawnicy, doradcy i analitycy ﬁnansowi oraz specjaliści ds. promocji,
pedagodzy, terapeuci, osoby zarządzające oświatą.
Usługi rozwojowe realizujemy w postaci: 1. usług otwartych (przewaga procentowa studiów
podyplomowych); 2. usług zamkniętych (przewaga procentowa szkoleń) - na zlecenia Klientów WSH
(przedsiębiorstw, jednostek budżetowych, rad pedagogicznych itd.).

Szkolenia
I.
Oferta szkoleń WSH jest katalogiem otwartym. Na stronie www publikujemy
wyłącznie sztandarowe tematy szkoleń by nakreślić swój potencjał w obszarach:
1.
2.
3.
4.

Szkolenia menedżerskie
Rozwój osobisty
Sprzedaż i obsługa Klienta
Umiejętności interpersonalne

Ponadto, na bieżąco opracowywane są: 1. oferty tematyczne, sezonowe szkoleń wynikające m. in.
ze zmian legislacyjnych, czy panujących na rynku trendów; 2. całkiem nowe programy
szkoleniowe/edukacyjne, pod kątem zindywidualizowanych potrzeb Klientów CSPiS zamawiających
usługi rozwojowe „uszyte na miarę”. Zdecydowanie rzadziej organizujemy szkolenia otwarte, których
terminy upubliczniamy na swojej stronie www oraz w Bazie Usług Rozwojowych. We wszystkich
usługach rozwojowych realizowanych w postaci szkoleń, do chwili obecnej łącznie
wzięło udział ponad 15 tys. uczestników.
II. Przykładowe realizacje:
1 . zamknięty projekt rozwojowy dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstwa będącego
liderem na rynku automatyki przemysłowej, składający się z badania potrzeb rozwojowych, kultury
organizacyjnej przedsiębiorstwa, ponad 700 godzin warsztatów, symulacji i gier rozwojowych
wspierających menedżerów w „miękkiej” sferze procesu zarządzania (2016 – 2018),
2 . dla nauczycieli – otwarte i zamknięte kursy certyﬁkujące TUTORING 1. stopnia,
realizowane we współpracy z Fundacją Kolegium Tutorów z Wrocławia (2016 – 2018),
3 . dla dyrektorów placówek oświatowych – zlecane przez Wydziały Oświaty,
zamknięte warsztaty z obszaru zarządzania placówką oświatową oraz otwarte konferencje z cyklu
„Dyrektor Liderem”. Do VI 2019 r. zrealizowano 8 konferencji z cyklu z następujących obszarów: 1.
systemów bezpieczeństwa, 2. pozyskiwania środków ﬁnansowych na jw., 3. zarządzania,
4. nowoczesnej edukacji, 5. marketingu, 6. ochrony danych osobowych, 7. edukacji włączającej, 8.
rozwoju myślenia społecznego i emocjonalności uczniów ze spektrum autyzmu. W konferencjach jw.
łącznie udział wzięło ok. 1 000 dyrektorów szkół i przedszkoli oraz naczelników wydziałów oświaty z
woj. śląskiego i nie tylko a także ok. 180 nauczycieli (2015-XI.2018),
4 . dla Rad Pedagogicznych placówek edukacyjnych woj. śląskiego - ponad 150 zamkniętych
warsztatów poświęconych m. in.: wykorzystaniu TIK na lekcjach, wykorzystaniu maty edukacyjnej w
pracy z dziećmi przedszkolnymi i wczesnoszkolnymi, programowaniu przy pomocy LegoWeDo 2.0,
nauce programowania dla nauczycieli w klasach I-III, metodzie pracy eksperymentem w oparciu o
scenariusze WebQuest, projektowaniu ćwiczeń z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, itd. (2015 –
obecnie)
5. w ramach grantów/środków ﬁnansowych Kuratorów Oświaty przyznawanych corocznie
na doskonalenie nauczycieli w woj. śląskim, łódzkim i opolskim – ok. 180 warsztatów i szkoleń z
nieomal 60 obszarów tematycznych, m. in. Organizacja pomocy pedagogiczno-psychologicznej w
przedszkolu i szkole, Awans zawodowy nauczyciela, Jak promować kształcenie zawodowe,

Uczniowie z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej, Kształtowanie kompetencji
czytelniczych i informacyjnych, Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych na
zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; Mediacje w rozwiązywaniu konﬂiktów w szkole; Udostępnianie
Informacji Publicznej itd. w których łącznie udział wzięło ok. 2 500 nauczycieli (2014 – 2018)
6. dla beneﬁcjentów Europejskiego Funduszu Społecznego (poza projektami, na które WSH
pozyskała dofinansowanie samodzielnie), m. in.:
szkolenia otwarte i zamknięte w ramach BUR (m. in. media społecznościowe, opracowywanie
kursów e-learningowych, top menedżer, RODO),
szkolenia dot. perspektywy finansowej 2014-2020, realizowane na zlecenie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
warsztaty z zakresu prawa pracy,
spotkania tematyczne z ekspertami dla nauczycieli i dyrektorów sosnowieckich szkół realizowane na zlecenie Gminy Sosnowiec w ramach projektu Wyższa jakość edukacji w
Sosnowcu,
spotkania weryfikacyjno–informacyjne dla dyrektorów placówek edukacyjnych z całej Polski,
zrealizowane w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim na zlecenie Ośrodka Rozwoju
Edukacji w ramach projektu systemowego Przywództwo i zarządzanie w oświacie –
opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek,
97 warsztatów i szkoleń oraz konsultacji indywidualnych i grupowych z 14 obszarów
tematycznych dla dyrektorów i nauczycieli placówek z powiatu mikołowskiego zrealizowane w
ramach projektu Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia, na zlecenie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie. 12.2014–05.2015
35 szkoleń z zakresu technik uczenia się i metod motywujących do nauki, zrealizowanych na
zlecenie Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie w
ramach projektu Nowa jakość doskonalenia nauczycieli w Powiecie Krakowskim. 10.201405.2015
764 szkolenia z 24 obszarów tematycznych wspomagające proces doskonalenia dla
nauczycieli - uczestników projektu Pilotaż sukcesem zmian. Zleceniodawca: Powiatowy
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu. 09.2014-05.2015
Szkolenia z 7 obszarów tematycznych zrealizowane na zlecenie Starostwa Powiatowego w
Rybniku w ramach projektu Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez
wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli. 07-08.2014
Szkolenia pt „Nauczyciel 45+”. dla nauczycieli z placówek edukacyjnych w Chrzanowie
realizowane w ramach Projektu Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na
terenie powiatu chrzanowskiego. 05-06.2014
42 szkolenia z 6 obszarów tematycznych zrealizowane w ramach Projektu realizowanego
przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego pt. Wysoko wykwalifikowane kadry
systemu oświaty – wsparcie systemu kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki
zawodu oraz pracowników administracji oświatowej w województwie śląskim.09.2013-06.2014
7. kilkadziesiąt szkoleń i praktycznych warsztatów biznesowych realizowanych w formule
otwartej, w tym m. in. cykl 5-godzinnych warsztatów 5wPIĄTKI w Humanitas, 60-godzinny cykl
Akademia Zarządzania LIDER BIZNESU a także Kurs na wychowawcę i kierownika wypoczynku dzieci i
młodzieży (realizowany na podstawie zgód Śląskiego Kuratora Oświaty), itp.

Studia podyplomowe
I. Oferta Studiów Podyplomowych prowadzonych przez Wyższą Szkołą Humanitas liczy
ponad sześćdziesiąt kierunków studiów podyplomowych, wśród których znajdują się
m. in.:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Administracja publiczna
Arteterapia
Akademia Świadomego Przywództwa – Lider Wspierania Rozwoju
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Certyfikowany coach
Informatyka i technika
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Kadry i płace
Logopedia
Manager i coach sportowy
Mediacje sądowe i pozasądowe
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Organizacja i zarządzanie oświatą
Podatki i prawo podatkowe
Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo zamówień publicznych
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia transportu
Surdopedagogika
Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Tyflopedagogika
Windykacja należności
Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy UE
Zarządzanie zasobami ludzkimi

W trakcie organizowanych przez WSH studiów podyplomowych, słuchacze mają możliwość zdobycia
dodatkowych certyfikatów.
II.

Przykładowe realizacje w ramach projektów unijnych:
1. Studia podyplomowe realizowane w ramach dwóch projektów partnerskich pt. „Studia
podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw”, w ramach których
łącznie studia dofinansowane z funduszy UE ukończyło 950 słuchaczy - odpowiednio: 380
i 570 słuchaczy.
2. Studia podyplomowe realizowane w ramach 3 edycji projektu systemowego Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pt. Kształcenie i doradztwo dla kadr
pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego na kierunkach:
Mediacje i negocjacje społeczne - 3 i 4 grupy,
Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach pomocy i integracji społecznej - 2 i 4 grupy,
Ekonomia społeczna - 1grupa,
Wyrównanie szans życiowych osób niepełnosprawnych - 1 grupa

W trakcie pierwszego projektu systemowego przeszkolono łącznie 60 słuchaczy, w trakcie
drugiego 245 słuchaczy, w trakcie trzeciego 180 słuchaczy. Łącznie w ramach EFS studia
podyplomowe w WSH ukończyło 585 pracowników śląskich instytucji pomocy i integracji społecznej.
Szczegółowe informacje dotyczące oferty studiów podyplomowych i szkoleń realizowanych przez
Wyższą Szkołę Humanitas można odnaleźć na stronie Uczelni lub kontaktując się z pracownikami
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń:
Studia Podyplomowe: podyplomowe@humanitas.edu.pl; tel.: 032 363 12 21
Szkolenia: szkolenia@humanitas.edu.pl; tel.: 032 363 12 03

Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
Holiday_Inn_DG.pdf Instytut_Zarządzania_i_Rozwoju_Jakości.pdf PKM_Sosnowiec_Sp._z_o._o..pdf
Lumel_2016_2017.pdf PRC_Agencja_Kreatywna.pdf

Inne informacje
Jesteśmy podmiotem, który pozytywnie przeszedł audyt PARP w zakresie funkcjonowania
podmiotu w Bazie Usług Rozwojowych, na podstawie zapisów §12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących
usługi rozwojowe (Dz. U. z 201] r. poz. 1678) oraz Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych. Działania
audytowe zostały przeprowadzone w siedzibie WSH w lutym 2018 r.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Największa skuteczność w pozyskiwaniu dla partnerów Uczelni środków z funduszy Unii
Europejskiej, wykwaliﬁkowana kadra, wysoki stopień umiędzynarodowienia oraz ekonomiczne losy
absolwentów na rynku pracy, zagwarantowały Wyższej Szkole Humanitas 11. miejsce w rankingu
Uczelni Niepublicznych 2018 wg miesięcznika „Perspektywy”. W stosunku do ubiegłego roku,
uczelnia przesunęła się w rankingu o 12 pozycji, dzięki czemu została nagrodzona
wyróżnieniem „Awans 2018”, które na uroczystej Gali odebrał prof. dr hab. Michał
Kaczmarczyk, rektor WSH

Wyższa Szkoła Humanitas zajęła I miejsce w województwie śląskim oraz VII miejsce w
Polsce w Rankingu Wydziałów Prawa Uczelni Niepublicznych opublikowanym przez
"Rzeczpospolitą". W poszczególnych kategoriach rankingowych WSH zajęła 3. miejsce w Polsce pod
kątem współpracy z zagranicą; 6. miejsce w Polsce pod kątem potencjału naukowego; 6. miejsce w
Polsce pod kątem jakości kształcenia.

Wyższa Szkoła Humanitas zajęła IV miejsce w województwie śląskim w prestiżowym
rankingu opublikowanym przez "Perpektywy". Tym samym nasza uczelnia jest jednym z
liderów wśród niepublicznych uczelni magisterskich w naszym województwie. Humanitas uplasowała

się na 1. miejscu w kategorii: absolwenci na rynku pracy; 2. miejscu w kategorii: siła naukowa i
umiędzynarodawianie; 3. miejscu w kategorii: prestiż, innowacyjność i warunki kształcenia. Ponadto
WSH zajmuje 1 miejsce: w południowej Polsce pod względem pozyskanych środków; w woj. śląskim
pod względem studentów – obcokrajowców; w Zagłębiu Dąbrowskim pod względem kierunków
magisterskich; w Zagłębiu Dąbrowskim pod kątem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej.

W
corocznych
rankingach
studiów
podyplomowych
uczelni
publicznych
i
niepublicznych, publikowanych przez miesięcznik „Forum Samorządowe”, (ocenie
podlegają: zróżnicowanie programu, oferta zajęć dodatkowych dla słuchaczy, dążenie uczelni do
aktualizacji nauczanych treści oraz kadra dydaktyczna), Wyższa Szkoła Humanitas trzy lata z
rzędu (2015-2013) zajęła II miejsce, a w roku 2012 miejsce VIII i zarazem II w woj. śląskim.

W corocznych rankingach wydziałów uczelni prowadzących studia na kierunku PRAWO,
Dziennik Gazeta Prawna przyznała Wyższej Szkole Humanitas w kategorii uczelni
niepublicznych: w latach 2016 - 2015 - 7 miejsce (w 2016 z wyróżnieniem); w roku 2014 miejsce
4, w roku 2013 miejsce 6, w roku 2012 miejsce 5.
W XII Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej, Wyższa Szkoła Humanitas zajęła 5.
miejsce w kategorii uczelni niepublicznych. Twórcy prestiżowego zestawienia bardzo wysoko
ocenili kadrę Wyższej Szkoły Humanitas, za którą WSH otrzymała 31,5 pkt. zajmując tym samym 1.
miejsce w województwie śląskim. Dodatkowo uczelnia uplasowała się na:
3. miejscu w Polsce w zestawieniu "Po których uczelniach pracownicy najszybciej znajdują
pracę"
11. miejscu w Polsce w zestawieniu "Po których uczelniach początkujący prawnicy zarabiają
najlepiej".

Dwa lata z rzędu Wyższa Szkoła Humanitas została laureatem prestiżowego,
ogólnopolskiego konkursu Placówka Oświatowa Roku w kategorii Uczelnia Wyższa,
otrzymując Godło Uczelnia Wyższa Roku 2015 oraz Uczelnia Wyższa Roku 2014.
Konkurs organizowany jest przez Centralne Biuro Certyﬁkacji Krajowej, który co roku docenia szkoły i
uczelnie wyższe z całego kraju, mogące pochwalić się spełnianiem najwyższych standardów w
zakresie oferowanych programów nauczania.

W ogólnopolskim rankingu uczelni biznesowych miesięcznika „Home & Market” Wyższa Szkoła
Humanitas zajęła: 2. miejsce w województwie śląskim i 16. miejsce w Polsce (2014)

odnotowawszy awans o 9 miejsc względem roku 2013. W ramach szczegółowych zestawień
rankingowych WSH zajęła też 4. miejsce w Polsce i 1. w województwie w kategorii „infrastruktura
dydaktyczna”, wyprzedzając kilkanaście uczelni publicznych i niepublicznych z całego kraju. W
podobnym rankingu przeprowadzonym w roku 2012 WSH znalazła się w gronie 30 najlepszych
polskich uczelni, a w roku 2011 zajęła 4 miejsce wśród niepublicznych szkół biznesu działających w
regionie śląsko-dąbrowskim.

W roku 2014 Wyższa Szkoła Humanitas znalazła się w gronie laureatów Ogólnopolskiego
Konkursu „Uczelnia Przyjazna Rodzicom”, organizowanego w ramach programu grantowego
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zostaliśmy wyróżnieni za tworzenie przestrzeni
przyjaznej dla rodziców studiujących i pracujących naukowo oraz wdrażanie rozwiązań, które
sprzyjają godzeniu życia rodzinnego z nauką i pracą. W konkursie nagrodzono tylko 9 szkół
wyższych z całej Polski. Wśród Laureatów były m. in. Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Łódzki.

Wyższa Szkoła Humanitas dwukrotnie znalazła się w gronie uczelni wyróżnionych
certyfikatem „Uczelnia Liderów”, przyznawanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i
Szkolnictwa Wyższego pod patronatem Parlamentu Europejskiego. Jako jedna z dwóch szkół
wyższych z województwa śląskiego WSH uzyskała certyﬁkat na rok akademicki 2013/2014,
wcześniej na rok 2011/2012.



Dwa lata z rzędu Wyższa Szkoła Humanitas znalazła się w elitarnym gronie najlepszych
uniwersytetów i akademii w Polsce, wyróżnionych w „Konkursie o milion”, ogłoszonym przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W projekcie nagrodzono uczelnie, które najlepiej w
Polsce wprowadziły nowe programy studiów, zgodne z metodologią Krajowych Ram
Kwaliﬁkacji oraz przygotowały najbardziej innowacyjne i nowoczesne systemy
zapewniania jakości kształcenia. W roku 2013 jako jedna z 9 niepublicznych uczelni WSH
otrzymała nagrodę wysokości miliona złotych za program studiów realizowany na kierunku
psychologia, natomiast w roku 2012 za kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
prowadzony na poziomie studiów II stopnia na Wydziale Nauk Humanistycznych.
W roku 2013, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych działający przy MNiSW bardzo wysoko
ocenił dorobek naukowy Wydziału Administracji i Zarządzania WSH. Wydział przeszedł
pozytywnie ocenę parametryczną i uzyskał wysoką kategorię naukową B. Oceniano publikacje,
aktywność konferencyjną, badawczą, organizacyjną. Kategoria została przyznana WSH na okres 4 lat.

Wyższa Szkoła Humanitas, dwa lata z rzędu (2013 i 2012), zwyciężyła w rankingu
„Uczelnia Przyjazna Studentom”, zorganizowanym przez „Polska The Times – Dziennik
Zachodni”, „Echo Miasta” i portal naszemiasto.pl. W rankingu najbardziej prostudencką szkołę
wyższą w regionie wybierali studenci i absolwenci, głosując za pośrednictwem portalu Facebook oraz
SMS-ów. W rywalizacji brały udział wszystkie szkoły wyższe z regionu.

W ukazującym się od roku 1993 rankingu szkół wyższych „Wprost” ocenie Kapituły podlegają przede
wszystkim: potencjał uczelni, jakość i dostępność dla studentów kadry dydaktycznej, otwartość
uczelni na otoczenie, jakość kształcenia oraz działalność uczelnianego biura karier. W tym
prestiżowym rankingu WSH w 2011 r. znalazła się na II miejscu w regionie śląskodąbrowskim, wyprzedzając ponad 40 uczelni z całej Polski, w tym szkoły wyższe z tak
silnych ośrodków akademickich, jak Warszawa, Wrocław czy Poznań. W 2012 r.
uplasowała się na II miejscu w Zagłębiu i na III w regionie śląsko-dąbrowskim.

Wyższa Szkoła Humanitas zajęła w zestawieniu 3. miejsce w województwie śląskim i
20. miejsce w kraju w prestiżowym rankingu szkół biznesu anglojęzycznego
czasopisma „Warsaw Business Journal”, opublikowanym w maju 2012 roku. Ranking „Warsaw
Business Journal” obejmuje zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne. Dzięki temu WSH
rywalizowała z takimi potentatami na rynku edukacyjnym, jak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie czy Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. W rankingu oceniano
kierunki biznesowe prowadzone przez WSH.

W kwietniu 2012 roku Wyższa Szkoła Humanitas otrzymała medal Agencji Rozwoju
Lokalnego w Sosnowcu przyznany w dowód uznania wieloletniej współpracy w zakresie
prowadzenia wspólnych badań naukowych, realizowana projektów dydaktycznych, tworzenia
platformy komercjalizacji wiedzy i badań oraz inicjowania współpracy pomiędzy sektorami nauki i
gospodarki.

W 2011 roku Wyższa Szkoła Humanitas zajęła I miejsce w ogólnopolskim rankingu uczelni
przygotowanym i opublikowanym przez „Gazetę Bankową”. Miesięcznik ocenił kierunki
o proﬁlu ekonomicznym, przyznając WSH zaszczytne miano lidera zestawienia. W
rankingu oceniono dwa kierunki prowadzone przez WSH: Administrację i Zarządzanie.
Doceniono ponadto zaangażowanie uczelni w rozwój edukacji praktycznej studentów, a także
projekty uzupełniające kształcenie przyszłych menadżerów i administratywistów, jak cykl wykładów
„Humanitas”.

i wiele innych.
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