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  Załącznik do Uchwały nr 146/2022 Rady Wydziału  
  Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 21.12.2022 r. 
    

Załącznik Nr 7 

Wniosek o uzyskanie zgody na zatrudnienie osób spoza Uniwersytetu Wrocławskiego 

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Kierunek Psychologia, semestr letni 2022/23 

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 Maciej 
Barański 

Niestacjonarne 
Statystyka 
z metodologią. 
Laboratorium 

60 
(4 gr x 15 

godz) 

Doktorant Instytutu Psychologii. Umowa zlecenie musi być 
zawarta na godziny przypadające ponad dozwolone pensum 
dla doktoranta. 

Dane dostępne 
w Kwesturze Pozytywna 

2 

2 Mgr Sabina 

Barszcz 

Niestacjonarne 
Metody diagnozy - 
skale inteligencji. 

Warsztat 

100 
(5 gr x 20 

godz) 

Doktorantka Instytutu Psychologii. Umowa zlecenie musi być 
zawarta na godziny przypadające ponad dozwolone pensum 

dla doktoranta. 

Dane dostępne 
w Kwesturze Pozytywna 

3 
Mgr Emilia 
Biesiada 

Niestacjonarne 
Psychologia 
społeczna. 
Konwersatorium 

25 
(1 gr x 20 

godz + 1 gr 

5 godz) 

Doktorantka Instytutu Psychologii. Umowa zlecenie musi być 
zawarta na godziny przypadające ponad dozwolone pensum 
dla doktoranta. 

Dane dostępne 

w Kwesturze 
Pozytywna 

4 
Mgr Dominika 

Chabin 

Niestacjonarne 

Zaburzenia 
zachowania dzieci i 
młodzieży: 
uwarunkowania i 

diagnoza. 
Konwersatorium 

10 

Doktorantka Instytutu Psychologii. Umowa zlecenie musi być 
zawarta na godziny przypadające ponad dozwolone pensum 
dla doktoranta. 

Dane dostępne 
w Kwesturze 

Pozytywna 

Niestacjonarne 

Metody diagnozy - 

skale inteligencji. 

Warsztat 

45 

(4 gr x 10 

godz + 1 gr 
x 5 godz) 

Dane dostępne 
w Kwesturze 

Pozytywna 

5 
Dr Urszula 
Dębska 

Niestacjonarne 

Psychologia 

procesów 
poznawczych. 
Wykład 

15 
Dr U. Dębska jest emerytowanym pracownikiem Instytutu 
Psychologii UWr. Prowadziła zajęcia o tej tematyce od wielu lat. 
Zajęcia Pani Doktor są wysoko oceniane przez studentów. 

Dane dostępne 
w Kwesturze 

Pozytywna 



 

  

Niestacjonarne 

Psychologia 
procesów 

poznawczych. 
Konwersatorium: 

Pamięć 

60 

(4 gr x 15 
godz) 

 
Dane dostępne 
w Kwesturze 

Pozytywna 

  

Niestacjonarne 

Projekt studencki - 
badawczy II: 
Podmiotowe 
i społeczne 
konteksty 

niepełnosprawności 
i rehabilitacji. Warsztat 

15 

 
Dane dostępne 
w Kwesturze 

Pozytywna 

6 
Mgr 
Magdalena 

Dworaczek 

Niestacjonarne 
Wybrane metody 
pracy z klientem. 

Ćwiczenia 

40 
(2 gr x 20 

godz) 

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim 
na kierunku pedagogika opiekuńcza z terapią, studia 
podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej. Pracuje z dziećmi i 
młodzieżą szkolną. Przez lata pracowała jako pedagog w 

gimnazjum oraz jako wychowawca świetlicy środowiskowej. 
Obecnie pedagog szkolny w szkole podstawowej, gdzie 
zajmuje się głównie dziećmi ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

Dane dostępne 
w Kwesturze 

Pozytywna 

7 
Inż. Zofia 

Garncarek 
Niestacjonarne 

Technologia 
informacyjna. 

Laboratorium 

120 
(8gr x 15 

godz) 

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

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

Dane dostępne 
w Kwesturze 

Pozytywna 

8 
Mgr Bartosz 
Hawro 

Niestacjonarne 

Psychologia 
sprzedaży, 
negocjacji i mediacji z 
klientem. Warsztat 

20 

Studia magisterskie psychologiczne ukończył w 2015 roku. Od 
9 lat zawodowo związany z szeroko rozumianym HR: zmiany 
organizacyjne, rekrutacja na stanowiska średniego i wysokiego 

szczebla (Polska i Europa), konsulting HR. Członek zespołu 
liderskiego, który z sukcesem przeprowadził globalną 
transformację, a dalej separację korporacyjną w obszarze Big 
Pharma. Aktualnie lider zespołu rekrutacyjnego w
 brytyjskiej firmie 

farmaceutycznej. 

Dane dostępne 
w Kwesturze 

Pozytywna 

9 
Mjr dr Marta 
Jastrzębska 

Niestacjonarne 

Psychopatologia w 
teorii i praktyce 
sądowej. 
Seminarium 

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. 

Dane dostępne 
w Kwesturze 

Pozytywna 

10 
Mgr Agnieszka 
Karbowska 

Niestacjonarne 
Wybrane metody 
pracy z klientem. 
Ćwiczenia 

20 

Jest absolwentką pedagogiki na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Ukończyła Terapię Pedagogiczną oraz studia 

podyplomowe na kierunku arteterapii. Od kilkunastu lat 

pracuje w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi. 
Przez wiele lat pracowała z dziećmi w wieku przedszkolnym. 

Dane dostępne 

w Kwesturze 

Pozytywna 

  



 

11 
Dr Barbara 
Kobusińska 

Niestacjonarne 
Trening umiejętności 
wychowawczych. 
Warsztaty 

30 

Po ukończenia studiów psychologicznych w Uniwersytecie 

Wrocławskim do emerytury pracownik Instytutu Psychologii. 

Po przejściu na emeryturę w ramach umowy - zlecenia 
prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych: 
Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami a 
także na kierunkach pedagogicznych w Instytucie Pedagogiki. 
Kontynuuje też wieloletnią współpracę z Akademią Muzyczną 
zajmując się kształceniem psychologicznym studentów 

Muzykoterapii. 

Dane dostępne 
w Kwesturze 

Pozytywna 

12 
Mgr Ewa 
Kosecka 

Niestacjonarne 

Psychologia rozwoju 

człowieka. 
Konwersatorium 

45 

(3 gr x 15 
godz) 

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. 

Dane dostępne 
w Kwesturze 

Pozytywna 

13 
Dr hab. Anna 

Krasnodębska 
Niestacjonarne 

Psychologia 
społeczna. 

Konwersatorium 

60 
(3 gr x 20 

godz) 

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. 

Dane dostępne 
w Kwesturze 

Pozytywna 

14 
Mgr Zuzanna 
Lewkowicz 

Niestacjonarne 

Zaburzenia osobowości 

- podejścia 
teoretyczne, diagnoza, 
terapia. Ćwiczenia 

30 

Ukończyła Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS we 
Wrocławiu na kierunku psychologia, specjalność kliniczna. Jest

 absolwentką Psychodynamicznego Studium 
Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz ukończyła studia 
podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne. Jest 

certyfikowanym trenerem TUS. 
Pracowała jako psycholog w przedszkolu, przedszkolu 
terapeutycznym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 

rozwojowymi oraz szkołach podstawowych. Odbyła staż w 
przedszkolu integracyjnym, Centrum Neuropsychiatrii 
„Neuromed” oraz w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń 
Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Aktywnie podnosi 
swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach, 
szkoleniach oraz konferencjach. Prowadzi psychoterapię 
grupową dorosłych. 

Dane dostępne 
w Kwesturze 

Pozytywna 

  



 

15 
Mgr Artur 

Lysionok 
Niestacjonarne 

Marketing cyfrowy. 

Warsztat 
15 

Przedsiębiorca, dziennikarz, tłumacz, mówca publiczny, 

specjalista z zakresu mediów i marketingu cyfrowego. Autor 

publikacji dotyczących współczesnego marketingu. Właściciel 
agencji specjalizującej się w marketingu tzw. trudnych branż. 

Dane dostępne 
w Kwesturze 

Pozytywna 

16 
Mgr 
Magdalena 
Mróz 

Niestacjonarne 

Laboratorium 
psychologiczne. 
Laboratorium 

3 

Doktorantka Instytutu Psychologii. Umowa zlecenie musi być 
zawarta na godziny przypadające ponad dozwolone pensum 
dla doktoranta. 

Dane dostępne 
w Kwesturze Pozytywna 

Niestacjonarne 
Psychologia jedzenia 
i zaburzeń odżywiania. 
Ćwiczenia 

44 
(2 gr x 22 

godz) 

Dane dostępne 
w Kwesturze 

Pozytywna 

17 
Mgr Agata 
Niezabitowska 

Niestacjonarne 

Psychologia 

zachowań 
nałogowych. 
Konwersatorium 

30 
Doktorantka Instytutu Psychologii. Umowa zlecenie musi być 
zawarta na godziny przypadające ponad dozwolone pensum 
dla doktoranta. 

Dane dostępne 

w Kwesturze 
Pozytywna 

18 
Mgr Katarzyna 
Nowicka- 
Pasternak 

Niestacjonarne 

Zaburzenia osobowości 

- podejścia 
teoretyczne, diagnoza, 
terapia. Ćwiczenia 

30 

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na kierunku Psychologia. 
Jest również absolwentką Studium Socjoterapii 
i Psychoterapii Młodzieży Krakowskiego Centrum 
Psychodynamicznego. Uzyskała uprawnienia pedagogiczne 
kończąc studia podyplomowe. Uzyskała dyplom 
psychoterapeuty psychodynamicznego, kończąc 4-letnią 

szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum 
Psychodynamicznym. 

Dane dostępne 
w Kwesturze 

Pozytywna 

19 
Mgr 
Przemysław 
Nowicki 

Niestacjonarne 

Podstawy pomocy 
psychologicznej 

Komunikacja 
niewerbalna 
z elementami 
obserwacji 

80 
(4 gr x 20 

godz) 

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. 

Dane dostępne 
w Kwesturze 

Pozytywna 

20 Mgr Filip Pech Niestacjonarne 
Technologia 
informacyjna. 
Laboratorium 

60 
(4gr x 15 

godz) 

Absolwent historii i pedagogiki w Uniwersytecie Wrocławskim. 

Aktualnie pracownik Biblioteki Instytutu Psychologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uczestnik studiów
 doktoranckich w Instytucie Pedagogiki 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego doświadczenie 
zawodowe koncentruje się wokół archiwizacji danych i 

zarządzania dokumentacją. W Uniwersytecie Wrocławskim 
prowadził też zajęcia z przedmiotów historia wychowania oraz 
teoria i praktyka pedagogiczna. 

Dane dostępne 

w Kwesturze 

Pozytywna 

21 
Mgr 
Aleksandra c 

Niestacjonarne 
Employer branding. 
Warsztat 

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. 

Dane dostępne 
w Kwesturze 

Pozytywna 

  



 

22 
Mgr Marta 
Rokosz 

Niestacjonarne 
Psychologia 
społeczna. 

Konwersatorium 

20 
Doktorantka Instytutu Psychologii. Umowa zlecenie musi być 

zawarta na godziny przypadające ponad dozwolone pensum 
dla doktoranta. 

Dane dostępne 
w Kwesturze Pozytywna 

Niestacjonarne 

Statystyka 
z metodologią. 
Laboratorium 

30 
(2 gr x 15 

godz) 

Dane dostępne 
w Kwesturze Pozytywna 

23 
Mgr Laura 
Russak 

Niestacjonarne 
Psychologia różnic 
indywidualnych. 
Konwersatorium 

60 
(2 gr x 30 

godz) 

Absolwentka Instytutu Psychologii UWr, posiada doświadczenie 
w pracy z zakresu psychologii biznesu i organizacji, specjalizuje 
się w prowadzeniu naukowych i konsumenckich badań 
ilościowych i jakościowych, tworzeniu projektów badań, metod 
pomagających zrozumieć potrzeby i cele klienta. Ma 
doświadczenie w rekrutacji i selekcji pracowników,

 onboarding, 

outplacement, organizacji, obsłudze i wspieraniu pionów 
administracyjnych firm. 

Dane dostępne 
w Kwesturze Pozytywna 

Niestacjonarne 

Psychologia 
procesów 
poznawczych. 

Konwersatorium: 
Myślenie 

60 
(4 gr x 15 

godz) 

Dane dostępne 
w Kwesturze 

Pozytywna 

24 
Mgr Jacek 
Rydlewski 

Niestacjonarne 
Wprowadzenie do 
psychologii rodziny 

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. 

Dane dostępne 

w Kwesturze 

pozytywna 

25 
Mgr Łukasz 
Stecko 

Niestacjonarne 
Psychologia rozwoju 
człowieka. 
Konwersatorium 

30 
(2 gr x 15 

godz) 

Mgr Stecko skończył studia doktoranckie w Instytucie 
Psychologii i pozostała Mu tylko obrona doktoratu. Posiadane
 doświadczenie i przygotowanie zawodowe 

uzasadniają realizację wskazanego przedmiotu. 

Dane dostępne 
w Kwesturze 

Pozytywna 

26 
Mgr Michał 
Stefańczyk 

Niestacjonarne 
Psychologia 
społeczna. 
Konwersatorium 

18 
Doktorant Instytutu Psychologii. Umowa zlecenie musi być 
zawarta na godziny przypadające ponad dozwolone pensum 
dla doktoranta. 

Dane dostępne 

w Kwesturze Pozytywna 

27 

Mgr Katarzyna 

Szewczyk- 
Skorupska 

Niestacjonarne 

Praca nad relacjami w 
gabinecie 
psychoterapeuty. 
Warsztat 

40 

(2 gr x 20 
godz) 

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 
psychoterapeutka, interwentka kryzysowa. Doświadczenie 
praktyczne zdobywała przez ostatnich 10 lat pracując m.in. na 
odziale ginekologiczno-położniczym, w ośrodku interwencji 
kryzysowej GOPS, wspierając fundacje i stowarzyszenia 
związane z opieką perinatalną, prowadząc ostatnich kilka lat 

prywatną praktykę, regularnie szkoląc się oraz swoją pracę 

poddając superwizji. Specjalizuje się w pracy z osobami 
doświadczającymi kryzysów w okresie okołoporodowym, od 2 
lat prowadzi szkolenia w tym obszarze. 

Dane dostępne 
w Kwesturze 

Pozytywna 

  



 

28 
Mgr Agnieszka 
Szmigielska- 
Kuczyńska 

Niestacjonarne 
Podstawy prawa. 
Seminarium 

10 

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. 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. 

Dane dostępne 
w Kwesturze 

Pozytywna 

29 
Mgr Paulina 
Szymańska 

Niestacjonarne 
Psychologia rozwoju 
człowieka. 
Konwersatorium 

30 
(2 gr x 15 

godz) 

Jest psychologiem po jednolitych studiach magisterskich ze 
specjalnością kliniczną i zdrowia oraz absolwentką studiów 
podyplomowych z psychodietetyki na Uniwersytecie 

Wrocławskim. 
Ukończyła liczne szkolenia i kursy z zakresu poradnictwa 

psychologicznego i psychoterapii. W trakcie nauki w 
rekomendowanej przez PTP 4-letniej Szkole Psychoterapii 
Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. 
Współpracowała z Laboratorium Zachowań Żywieniowych - 
EAT Lab przy Instytucie Psychologii UWr, w ramach której 
współprowadziła międzynarodowe projekty, jak również 
jestem współautorką publikacji naukowej dot. powiązań 

ortoreksji z objawami zaburzenia obsesyjno- 
kompulsyjnego. 
Aktualnie prowadzi konsultacje psychologiczne dla dorosłych i 

młodzieży w prywatnych gabinetach we Wrocławiu oraz 
pracuję jako psycholog w Ośrodku Środowiskowej Opieki
 Psychologicznej 

i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Trzebnicy. 

Dane dostępne 
w Kwesturze 

Pozytywna 

30 
Mgr Katarzyna 
Tabiś 

Niestacjonarne 

Psychologia 
zachowań 
nałogowych. 
Konwersatoria 

30 

Doktorantka Instytutu Psychologii. Umowa zlecenie musi być 
zawarta na godziny przypadające ponad dozwolone pensum 
dla doktoranta. 

Dane dostępne 
w Kwesturze 

Pozytywna 

Zaburzenia osobowości 

- podejścia 
teoretyczne, diagnoza, 
terapia (ćwiczenia 

60 

(2 gr x 30 
godz) 

Dane dostępne 
w Kwesturze 

Pozytywna 

  



 

31 
Mgr 
Magdalena 
Tomaszczyk 

Niestacjonarne 
Wybrane metody 
pracy z klientem. 
Ćwiczenia 

20 

Absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na 
kierunku pedagogika opiekuńczo- resocjalizacyjna. Ukończyła 

również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania 

„Edukacja” we Wrocławiu na kierunkach: edukacja i 
rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz 
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie 
przedszkolne. Doświadczenie zdobywała w poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, policyjnej izbie dziecka oraz 
Częstochowskim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z 

Problemami Autyzmu. 

Dane 
dostępne w 

Kwesturze 

Pozytywna 

32 
Mgr Michał 
Wierzbicki 

Niestacjonarne 

Psychologia 
procesów 
poznawczych. 

Myślenie. 

Konwersatorium 

21 
(1 gr x 15 

godz + 1 gr 

x 6 godz) 

Doktorant Instytutu Psychologii. Umowa zlecenie musi być 
zawarta na godziny przypadające ponad dozwolone pensum 

dla doktoranta. 

Dane 
dostępne w 
Kwesturze Pozytywna 

33 
Mgr 
Aleksandra 
Zielińska 

Niestacjonarne 
Laboratorium 
statystyczne. 
Laboratorium 

60 
(4 gr x 15 

godz) 

Doktorantka Instytutu Psychologii. Umowa zlecenie musi być 
zawarta na godziny przypadające ponad dozwolone pensum 
dla doktoranta. 

Dane 
dostępne w 
Kwesturze 

Pozytywna 

34 
Mgr Henryk 
Żyto 

Niestacjonarne 
Psychologia różnic 
indywidualnych 

90 
(3 gr x 30 

godz) 

Henryk Żyto ukończył studia psychologiczne (specjalność 
psychologia kliniczna dzieci i młodzieży) w Instytucie 
Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie 

praktyczne zdobywał m.in. w trakcie stażu w Młodzieżowym 
Ośrodku Profilaktyki i Wczesnej Terapii Monar we Wrocławiu 

oraz pracy indywidualnej w poradni psychologicznej 
MindConcept w Smolcu. Aktualnie jego praca zawodowa 
koncentruje się na pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi w 
przedszkolu, grupowej i indywidualnej pracy terapeutycznej z 
podopiecznymi domu pomocy społecznej oraz warsztatu terapii 

zajęciowej w Małkowicach. Ponadto prowadzi zajęcia 
dydaktyczne z zakresu psychologii ogólnej i metod diagnozy 
psychologicznych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Aktualnie rozszerza swoją wiedzę w trakcie 
studiów podyplomowych na kierunku pedagogika - 
specjalność: przygotowanie pedagogiczne dla psychologów w 

WSB w Poznaniu. 

Dane 
dostępne w 
Kwesturze 

Pozytywna 

H 1 511 Razem: 98 265,00 
 

 

Zatrudnienie w/w osób podyktowane jest potrzebą zastępstwa za pracowników przebywających na urlopie naukowym i mających zniżki pensum. 

Etatowi pracownicy Instytutu Psychologii są maksymalnie obciążeni dydaktycznie. 

 

 
podpis Dyrektora/ Kierownika jednostki 

decyzja Prorektora ds. Nauczania 

podpis Dziekana 


