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Wniosek o uzyskanie zgody na zatrudnienie osób spoza Uniwersytetu Wrocławskiego 

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

korekta wpisu - pogrubione 

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 Michał 
Bruździak 

Stacjonarne 

Psychologia 
sprzedaży, negocjacji i 
mediacji z klientem. 

Warsztat 

30 

Studia magisterskie (psychologia) ukończył w 2014 roku na UWr. 
Posiada doświadczenie w pracy z dużymi korporacjami jak i 
rozwijającymi się startupami. Jako specjalista, konsultant i 
menadżer współpracował z kilkudziesięcioma międzynarodowymi 
firmami, w tym z podmiotami z listy Fortune 500. W pracy zajmuje 
się tematyką digitalizacji i usprawniania procesów biznesowych 
jako menadżer produktu i analityk biznesowy. 

1 320,00 (30h x 
44,00) 

Pozytywna 

2 
Dr Urszula 
Dębska 

Stacjonarne 

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. 

1 155,00 
(15h x 77,00) 

Pozytywna 

Stacjonarne 

Psychologia 
procesów 
poznawczych. 
Myślenie. 

Konwersatorium 

120 
(4 gr x 30 

godz.) 

9 240,00 
(120h x 
77,00) 

Pozytywna 



 

3 

Mgr 

Agnieszka 
Fok 

Stacjonarne 

Psychologia 
jedzenia i zaburzeń 
odżywiania. 
Ćwiczenia 

30 

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach, doktorantka w Instytucie Historii 
Nauki PAN w Warszawie. 
Psychoterapii uczyła się w Ośrodku Terapii Gestalt Polskiego 
Stowarzyszenia Psychologów Praktyków w Krakowie oraz w 
Polskim Towarzystwie Psychologii Zorientowanej na Proces w 
Warszawie. Ukończyła kurs „Psychologia Jedzenia” organizowany 
przez Uniwersytet Warszawski. Jest Specjalistką Leczenia 
Zaburzeń Łaknienia - certyfikat nr 13. upoważniający do 
samodzielnego leczenia Pacjentów Uzależnionych od Jedzenia 
wydany przez Centrum Terapii Zaburzeń Łaknienia w Krakowie w 
2001 roku. 

W latach 2000-2005 pracowała w Centrum Psychoprofilaktyki i 
Psychoedukacji we Wrocławiu zajmując się terapią indywidualną, 
rodzinną, małżeńską i grupową a także prowadziła oddział dzienny 
psychiatryczny dla młodzieży i dorosłych m. in. z zaburzeniami 
odżywiania. 

1320,00 

(30h x 
44,00) 

Pozytywna 

4 
Mjr dr Marta 
Jastrzębska 

Stacjonarne 

Psychopatologia w 
teorii i praktyce 
sądowej. 
Konwersatorium 

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. 

1 540,00 (20h x 
77,00) 

Pozytywna 

5 
Mgr Agnieszka 
Karbowska 

Stacjonarne 
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. 

880,00 (20h x 
44,00) 

Pozytywna 

6 
Mgr 
Magdalena 

Kowalczuk 

Stacjonarne 
Para z problemem 
seksualnym. 

Warsztat 

30 

Jest psychologiem, psychoterapeutą, seksuologiem w trakcie 
certyfikacji. 
Ukończyła psychologię (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie 
SWPS we Wrocławiu, studia podyplomowe „Pomoc psychologiczna 
w dziedzinie seksuologii” na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, studia podyplomowe „Psychologia transportu z 
elementami psychodiagnostyki” na Uniwersytecie SWPS we 
Wrocławiu. Zrealizowała czteroletni całościowy kurs psychoterapii 
w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, który posiada 

rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i 
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 
Pracuje terapeutycznie z osobami dorosłymi (indywidualnie oraz z 
parami), które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, posiadają 
niską samoocenę, doświadczają trudności w relacjach. 

1 320,00 
(30h x 

44,00) 

Pozytywna 

  



 

7 Mgr Filip Pech Stacjonarne 
Technologia 
informacyjna. 

Laboratorium 

30 

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. 

1 320,00 (30h x 
44,00) 

Pozytywna 

8 
Mgr 
Aleksandra 
Penza 

Stacjonarne 
Employer branding. 
Warsztat 

30 

Mgr Aleksandra Penza była zatrudniona na pół etatu w semestrze 
zimowym 2018/19 i prowadziła zajęcia na module specjal-
nościowym Psychologia biznesu i organizacji. Ma kilkuletnie 
doświadczenie w pracy w tej tematyce. W semestrze letnim 
powinna poprowadzić zajęcia z tego przedmiotu na umowę 
zlecenie. 

1 320,00 (30h x 
44,00) 

Pozytywna 

9 
Mgr Jacek 
Rydlewski 

Stacjonarne 
Wprowadzenie do 
psychologii rodziny. 

Wykład 

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. 

660,00 (15h x 
44,00) 

Pozytywna 

10 
Mgr Katarzyna 
Szewczyk - 

Skorupska 

Stacjonarne 

Praca nad relacjami w 
gabinecie 
psychoterapeuty. 

Warsztat 

30 

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. 

1 320,00 (30h x 
44,00) 

Pozytywna 

11 

Mgr Agnieszka 
Szmigielska- 

Kuczyńska 

Stacjonarne 
Podstawy prawa. 
Konwersatorium 

30 

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. 

1 320,00 (30h x 
44,00) 

Pozytywna 

  



 

12 
Mgr Paulina 
Szymańska 

Stacjonarne 

Psychologia 
jedzenia i zaburzeń 
odżywiania. 
Ćwiczenia 

30 

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 wTrzebnicy. 

1 320,00 (30h 

x 
44,00) 

Pozytywna 

13 
Mgr 
Magdalena 
Tomaszczyk 

Stacjonarne 
Wybrane metody 
pracy z klientem. 
Ćwiczenia 

20 

Pedagog, oligofrenopedagog, certyfikowany trener 
umiejętności społecznych (TUS) oraz trener treningu zastępowania

 agresji (TZA). 
Absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na 
kierunku pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna. Ukończyła 
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. Obecnie pracuje jako pedagog 
szkolny w szkole podstawowej, gdzie zajmuje się głównie dziećmi 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz realizuje programy 

profilaktyczne. Ponadto pracuje w Centrum Psychoterapii i Szkoleń 
Consilia+, gdzie prowadzi zajęcia z treningu umiejętności 
społecznych (TUS) oraz treningu zastępowania agresji (TZA). Jest 
trenerem technik szybkiego czytania i uczenia się, prowadzi w tym 
zakresie zajęcia z dziećmi i młodzieżą w Akademii Nauki - oddział 
we Wrocławiu. 

880,00 (20h x 
44,00) 

Pozytywna 

450 H Razem: 24 915,00 
 

 

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 podpis Dziekana 

 

decyzja Prorektora ds. Nauczania 


