
 

 

 
 

Uchwała nr 7/2022 
 
 

Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 26 stycznia 2022 roku 

 
 

w sprawie wyrażenia zgody na  zatrudnienie na umowę zlecenie na 

prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych w semestrze 
letnim w roku akademickim 2021/2022 w Instytucie Psychologii osób spoza 

Uniwersytetu Wrocławskiego   
 
Na podstawie § 38.1. pkt. 5 Uchwały nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, 
stanowi się, co następuje:   

 

  
§1 

 

Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

wyraziła zgodę w sprawie  zatrudnienia na umowę zlecenie na prowadzenie zajęć 
dydaktycznych na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim w roku 

akademickim 2021/2022 w Instytucie Psychologii osób spoza Uniwersytetu 
Wrocławskiego   

 

§2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

 
Przewodniczący Rady WNHiP UWr                        

Dziekan: dr hab. Artur Błażejewski prof.UWr  

 

 

 

 

 



Wyciąg z Protokołu Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego z posiedzenia w dniu 26 stycznia 2022 r.  

Punkt nr 17 

Wniosek o wyrażenie zgody w sprawie  zatrudnienia na umowę zlecenie na prowadzenie 
zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim w roku 
akademickim 2021/2022 w Instytucie Psychologii osób spoza Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Wniosek zreferował Pan dr Tomasz Frąckowiak, Dyrektor Instytutu 
Psychologii.  

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie, przy liczbie osób: uprawnionych do 

głosowania: 158, obecnych na posiedzeniu: 110, biorących udział w głosowaniu: 99, w 

tajnym głosowaniu uzyskano następujący rozkład głosów: 94 na „tak”, 2 na „nie” oraz 
3 głosy wstrzymujące się.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
Załącznik do Uchwały nr 7/2022 Rady Wydziału   
Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 26 stycznia 2022 roku   

 

 
IPs.502.004.2022.MM         Załącznik Nr 7                            Wrocław, dn. 18 stycznia 2022 roku                      

                

Wniosek o uzyskanie zgody na zatrudnienie osób  spoza Uniwersytetu Wrocławskiego 

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  Kierunek Psychologia, semestr letni 2021/22 

L.p

. 

tytuł 

naukowy, 

imię, nazwisko  

studia 

stacjonarne/ 

niestacjonarne 

przedmiot 
liczba 

godzin 
uzasadnienie 

Koszt zajęć 

uwzględniony 

na zawieranej 

umowie w zł 

opinia rady 

jednostki 

organizacyjnej 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Mgr Jacek 

Rydlewski 
Niestacjonarne 

Wprowadzenie 

do psychologii 

rodziny 

 (wykład, I rok) 

15 

Mgr Jacek Rydlewski był pracownikiem 

Instytutu Psychologii UWr i z dniem 

30.09.2018 roku przeszedł na emeryturę. 

Prowadził zajęcia o tej tematyce od wielu lat, 

w tym również na umowę zlecenie w r.a. 

2018/19. Jego zajęcia są wysoko oceniane 

przez studentów. Jest certyfikowanym 

terapeutą i superwizorem PTP. 

825,00 

(15 h x 55,00) 
pozytywna 

2. 

Mgr  

Agnieszka 

Szmigielska 

 Niestacjonarne 

Podstawy prawa 

(seminarium, 

V rok, ME 187) 

20 

 

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na 

kierunkach prawo i psychologia. Adwokat w 

Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. W pracy 

zawodowej zajmuje się prawem karnym i 

prawem rodzinnym ze szczególnym 

uwzględnieniem psychologii klinicznej i 

sądowej w postępowaniach sądowych m.in. 

1100,00 

(20 h x 55,00) 
pozytywna 



ochrona dziecka w sytuacji rozpadu rodziny w 

sprawach przed sądami rodzinnymi, 

konsensualne sposoby rozwiązywania 

konfliktów, metodologia badań stosowanych 

przez biegłych sądowych przy wydawaniu 

opinii sądowo-psychologicznych. 

3. 
Mjr dr Marta 

Jastrzębska 
Niestacjonarne 

Psychopatologia 

w teorii i 

praktyce sądowej  

(seminarium,  

V rok, ME 187) 

20 

Mjr dr M. Jastrzębska jest doktorem nauk 

humanistycznych w zakresie psychologii, 

specjalność: psychologia sądowa. Prowadzi 

zajęcia w Instytucie Kryminologii 

Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Wyższej 

Szkole Psychologii Społecznej. Jest biegłym 

sądowym. Z wyróżnieniem ukończyła Szkołę 

Oficerską. 

1540,00 

(20 h x 77,00) 
pozytywna 

4. 
Mgr Weronika 

Szota 
Niestacjonarne 

Marketing 

cyfrowy 

(V rok, warsztat) 

15 

Mgr Weronika Szota obecnie jest specjalistą 

ds. marketingu w firmie Tooploox. Posiada 11 

lat doświadczenia w reklamie i marketingu 

tradycyjnym i cyfrowym. Współtworzyła i 

wspierała komunikacyjnie szereg różnego 

rodzaju projektów od festiwali kulturalnych po 

aplikacje mobilne. Certyfikowany 

reklamodawca AdWords, FacebookAds, 

copywriter i specjalista od content 

marketingu. Absolwentka filologii polskiej na 

UWr.  

825,00 

(15 h x 55,00) 
pozytywna 

5. 
Mgr Marta 

Kowal 
Niestacjonarne 

Laboratorium 

psychologiczne 
4 

To są doktoranci Instytutu Psychologii. 

Umowa zlecenie musi być zawarta na godziny 

przypadające ponad dozwolone pensum dla 

doktoranta. 

 220,00 

(4 h x 55,00) 
pozytywna 

6. 
Mgr Mlostek 

Tomasz 
Niestacjonarne 

Podstawy 

pomocy 

psychologicznej 

Komunikacja 

niewerbalna z 

elementami 

obserwacji 

10 
550,00 

(10 h x 55,00) 
pozytywna 

7. 
Mgr Maciej 

Barański 
Niestacjonarne 

Psychologia 

społeczna 

40 

(2 x 

20) 

2200,00 

(40 h x 55,00) 
pozytywna 



8. 
Mgr Laura 

Russak 
Niestacjonarne 

Technologia 

informacyjna 

60 

(4x15) 

3300,00 

(60 h x 55,00) 
pozytywna 

9. 
Mgr Dominika 

Chabin 
Niestacjonarne 

Metody diagnozy 

– skale 

inteligencji 

15 

(1 x 10 

h  + 5 

h) 

825,00 

(15 h x 55,00) 
pozytywna 

10. 
Mgr Sabina 

Barszcz 
Niestacjonarne 

Metody diagnozy 

– skale 

inteligencji 

100 

(5 x 

20) 

5500,00 

(100 h x 

55,00) 

pozytywna 

11. 

Mgr 

Niezabitowska 

Agata 

Niestacjonarne 

Psychologia 

zachowań 

nałogowych 

50 

(1 x 30 

+ 20) 

2750,00 

(50 h x 55,00) 
pozytywna 

12. 
Mgr Rokosz 

Marta 
Niestacjonarne 

Psychologia 

społeczna  

40 

(2 x 

20) 

2200,00 

(40 h x 55,00) 
pozytywna 

13. 

Mgr 

Magdalena 

Mróz 

Niestacjonarne 
Laboratorium 

psychologiczne 

33 

(3 x 9 

+ 6) 

1815,00 

(33 h x 55,00) 
pozytywna 

14. 
Mgr Michał 

Pieniak 
Niestacjonarne 

Statystyka z 

metodologią 

20 

(1 x 15 

+ 5) 

1100,00 

(20 h x 55,00) 
pozytywna 

15. 
Mgr Wierzbicki 

Michał 
Niestacjonarne 

Laboratorium 

psychologiczne 

18 

(6 x 3) 

990,00 

(18 h x 55,00) 
pozytywna 

16. 

Mgr 

Aleksandra 

Zielińska 

Niestacjonarne 
Laboratorium 

statystyczne 

60 

(4 x 

15) 

3300,00 

(60 h x 55,00) 
pozytywna 

17. 
Mgr Joanna 

Szubert  
Niestacjonarne 

Podstawy 

pomocy 

psychologicznej 

Komunikacja 

niewerbalna z 

elementami 

obserwacji 

(warsztat, I rok) 

40 

(2 x 

20) 

Doktorantka Instytutu Psychologii  
2200,00 

(40 h x 55,00) 
pozytywna 

18. 
Mgr Adrianna 

Babijew 
Niestacjonarne 

Psychologia 

procesów 

poznawczych 

30 

(2 x 

15) 

Absolwentka psychologii w Uniwersytecie 

Wrocławskim oraz Szkoły Trenerów Instytutu 
Edukacji Społecznej we Wrocławiu. Ukończyła 
również studia podyplomowe z zakresu mediacji w 

1650,00 

(30 h x 55,00) 
pozytywna 



(konwersatorium

, I rok) 

biznesie w Uniwersytecie Ekonomicznym we 
Wrocławiu. Doświadczona trenerka w projektach 
biznesowych i edukacyjnych. Współpracuje z 

organizacjami non profit, instytucjami 
edukacyjnymi i przedsiębiorstwami w zakresie 
szkolenia kompetencji interpersonalnych, 
profilaktyki psychologicznej, radzenia sobie ze 
stresem, komunikacji i pracy w grupie. Jest autorką 
scenariuszy wielu warsztatów i szkoleń. Brała 

również udział przy projektowaniu procesów 
HRowych w obszarze produkcji oraz zarządzaniu 
talentami w organizacjach biznesowych. 

19. 
Dr hab. Anna 

Krasnodębska 
Niestacjonarne 

Psychologia 

społeczna 

(konwersatorium

, I rok) 

60 

(3 x 

20) 

Emerytowana Profesor w Instytucie Nauk 
Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Autorka 
wielu publikacji naukowych z zakresu pedagogiki 

społecznej, socjologii migracji i socjologii edukacji. 
Specjalistka w badaniach nad migracją kobiet, 
rolami rodzinno zawodowymi migrantek, a także 
ich kapitałem społecznym. Jej zainteresowania 
badawcze oscylują również wokół problematyki 
rodziny, pracy oraz preferencji kulturowych i 
zawodowych młodzieży. Ma szerokie, wieloletnie 

doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu takich 

m. in. przedmiotów jak: podstawy komunikacji 
interpersonalnej, praca w grupach, wychowanie a 
role płciowe, podstawy komunikowania 
społecznego i socjologia. 

4980,00 
(60 h x 83,00) 

pozytywna 

20. 
Mgr Przemysław 

Nowicki 
Niestacjonarne 

Podstawy 

pomocy 

psychologicznej 

Komunikacja 

niewerbalna z 

elementami 

obserwacji 

(warsztat, I rok) 

80 

(4 x 

20) 

Absolwent psychologii w Uniwersytecie 
Wrocławskim z wieloletnim doświadczeniem 
dydaktycznym. Odbył wiele specjalistycznych 
kursów i treningów psychologicznych, m. in.: 
trening interpersonalny, trening intrapsychiczny, 
trening asertywności, metody i strategie 
integracyjne w psychoterapii, pomoc 

psychologiczna osobie  doświadczającej przemocy 

psychicznej, fizycznej i seksualnej, kontakt i 
kontrakt, profilaktyka i terapia uzależnień, letnia 
szkoła psychoterapii gestalt, zagadnienia terapii 
gestalt czy praca z rodziną w ujęciu systemowym. 

4400,00 
(80 h x 55,00) 

pozytywna 

21. 
Inż. Zofia 
Garncarek 

Niestacjonarne 

Technologia 

informacyjna 

(laboratorium, I 

rok) 

120 

(8 x 

15) 

Były pracownik Instytutu Psychologii na stanowisku 
informatycznym. Obecnie pracuje jako starszy 
informatyk w UWr. W semestrze zimowym 2021/22 
prowadziła w Instytucie Pedagogów podobny  

6600,00 
(120 x 55,00) 

pozytywna 



przedmiot. Wskazane jest, aby poprowadziła ze 
studentami Psychologii Technologię informacyjną.  

22. 
Mgr Ewa 
Kosecka 

Niestacjonarne 

Psychologia 

rozwoju 

człowieka 

(II rok, 

konwersatorium) 

60 

(4 x 

15) 

Absolwentka psychologii i pedagogiki w 
Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczona 
wykładowczyni. Współpracowała z Instytutem 
Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 

prowadząc przedmioty takie jak: psychologia 
ogólna, psychologia rozwoju człowieka i 
zarządzanie projektami UE. Ukończyła studia 
podyplomowe z psychoterapii. Na stałe pracuje w 

Biurze Obsługi Projektów Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

3300,00 
(60 h x 55,00) 

pozytywna 

23. 
Dr Agata 

Sawicka – 
Bocian 

Niestacjonarne 

Zaburzenia 

osobowości – 

podejścia 

teoretyczne, 

diagnoza, terapia 

(ćwiczenia, IV 

rok) 

105 

(3 x 

35) 

Absolwentka psychologii w Uniwersytecie Plymouth 
w Wielkiej Brytanii, gdzie również ukończyła studia 
podyplomowe z zakresu terapii poznawczo-
behawioralnej. Jej praca naukowa dotyczy 
zagadnień stresu pourazowego oraz psychologii 
traumy. Posiada szerokie doświadczenie 

specjalistyczne w placówkach zdrowia 
psychicznego dla osób dorosłych i dzieci, 
placówkach zdrowia publicznego, a także 
placówkach prywatnych o charakterze fundacji. 

Przeszła szkolenia z zakresu terapii 
skoncentrowanej na współczuciu oraz 
psychoterapii grupowo - analitycznej. Jest 

licencjonowaną psycholożką kliniczną. Prowadziła 
też zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie w 
Leicester w Wielkiej Brytanii w ramach 
przedmiotów praca z traumą, wprowadzenie do 
pracy z osobami starszymi i praktyczne 
wykorzystanie podejścia psychodynamicznego w 

placówkach zdrowia publicznego. 

8085,00 

(105 h x 77,00) 
pozytywna 

24. 
Mgr Magdalena 

Kośnik 
Niestacjonarne 

Trening 

umiejętności 

wychowawczych 

(warsztat, IV 

rok) 

30 

Mgr M. Kośnik jest psychologiem - absolwentką 
psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie 

uczestniczy w kursie psychoterapeutycznym w 
Polskim Instytucie Ericksonowskim. Ukończyła w 
nim także Podyplomowy Kurs Arteterapii. Swoją 

wiedzę wzbogacała podczas Studium Psychoterapii 
Dzieci i Młodzieży we Wrocławskim Instytucie 
Psychoterapii. Jest certyfikowanym Trenerem 
Umiejętności Społecznych. Stale uczestniczy w 
licznych kursach i szkoleniach podnosząc swoje 
kwalifikacje. Doświadczenie zawodowe zdobyła 

1950,00 
(30 h x 65,00) 

pozytywna 



 

 

pracując, jako psycholog w szkole integracyjnej, w 
fundacji oferującej pomoc psychologiczną dla 
młodzieży oraz w przedszkolu terapeutycznym dla 

dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. 
Odbywała praktyki w Środowiskowym Domu 
Samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, a także w Ośrodku Leczenia 
Uzależnień. 
 

25. Mgr Ida Kaul Niestacjonarne 

Psychologia 

sprzedaży, 

negocjacji i 

mediacji z 

klientem 

(warsztat, V rok) 

20 

Absolwentka Instytutu Psychologii Uwr, praktyk w 
zakresie psychologii biznesu i organizacji. 
Doświadczenie zdobywała zarówno w 

wewnętrznym dziale Talent Acquisition globalnej 
organizacji na poziomie regionalnym, jak i jako 
konsultant agencji rekrutacyjnej zajmującej się 

stanowiskami średniego i wyższego szczebla 
(specjaliści i managerowie).  Pracuje z klientem 
biznesowym w zakresie właściwego doboru 
pracowników, doradztwa oraz tworzenia raportów 
o stanie rynku. 

1100,00 
(20 h x 55,00) 

pozytywna 

26. 

Mgr 

Aleksandra 

Penza 

Niestacjonarne 

Employer 

branding 

(warsztat,  

V rok, ME 160) 

30 

Mgr Aleksandra Penza była zatrudniona na pół 

etatu w semestrze zimowym 2018/19 i 

prowadziła zajęcia na module 

specjalnościowym Psychologia biznesu i 

organizacji. Ma kilkuletnie doświadczenie w 

pracy w tej tematyce. W semestrze letnim 

powinna poprowadzić zajęcia z tego 

przedmiotu na umowę zlecenie. 

1650,00 

(30 h x 55,00) 
pozytywna 

    1095 h  

           

Razem: 64 955,00  


