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1. Wykształcenie  

 

2009      studia podyplomowe      Wyższa Szkoła Gospodarki  w Bydgoszczy 

       Rachunkowość budżetowa                                                

2008      magister pedagogiki       Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

                                                     wydział: Pedagogika i Psychologia 

                                                     specjalizacja: Pedagogika Pracy i Andragogika 

2005      licencjat pedagogiki       Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego  

            w Bydgoszczy  

                                                     wydział: Pedagogika i Psychologia 

                                                     specjalizacja: Poradnictwo Zawodowe i  Przedsiębiorczość 

      2002      technik ekonomista Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych  

                                                           w Bydgoszczy 

                                                           specjalność: Rachunkowość i Finanse 

2. Stopnie i tytuły naukowe: brak 

3. Zainteresowania naukowe (dyscyplina naukowa, specjalności): pedagogika / andragogika, 

doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość, rachunkowość 

4. Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych (polskich i międzynarodowych): 

Stowarzyszenie Księgowych w Bydgoszczy 

 

 

 

 

 



5. Pełnione funkcje: 

obecnie –  asystent - Centrum Projektów Edukacyjnych WSG 

                 specjalista ds. finansowo-rozliczeniowych projektów unijnych 

                 asystent -  Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego WSG 

                 asystent -  Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli 

6. Kształcenie kadry naukowej: brak 

7. Tematyka naukowo-badawcza: brak 

8. Realizowane projekty (naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe, finansowane  

 z programów operacyjnych, z programów ramowych UE): 

 „ Nowe kompetencje – Nowe możliwości nauczyciela przedmiotów zawodowych” 

 „ Akademia rodziny” 

 „ Nasze dzieci pod dobra opieką – przedszkole zakładowe przy Wyższej Szkole Gospo-

darki w Bydgoszczy” 

 „ Nowa ścieżka kariery – program aktywizacji zawodowej nauczycieli i pracowników in-

stytucji sektora oświaty” 

 Fundusz Inicjatwy Obywatelskich – FIO - Forum Liderów Samorządów Uczniowskich  

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Organizacja wojewódzkiej konferencji    

„Pracownik-Student-Rodzic" 

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Praktyka zawodowa startem w lepsze  

 jutro” 

 Ministerstwo Sportu i Turystyki "Bądź fit w każdym wieku - sport łączy pokolenia" 

 prowadzenie zajęć na Festiwalu Radosnych Serc: z zakresu: zajęcia integracyjne, zaję-

cia twórczego myślenia, zajęcia sportowo-rekreacyjne 

 prowadzenie zajęć na półkoloniach dla dzieci z MOPS: z zakresu: zajęcia  

integracyjne, zajęcia twórczego myślenia, zajęcia sportowo-rekreacyjne 

 prowadzenie zajęć na letniej akademii WSG z zakresu: zajęcia integracyjne,  zajęcia 

twórczego myślenia, zajęcia sportowo-rekreacyjne 

 prowadzenie zajęć na Festiwalu Kobiecego Rozwoju oraz Dni Nauki z zakresu: „Którą 

półkulą myślisz a którą się śmiejesz” 

 

 

 

 



9. Dorobek naukowy: 

 Rocznik andragogiczny 2010 – recenzja „ Uczący się dorosły w zmieniającym świecie” 

 DYDAKTYCZNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ - MODERNIZACJA KSZTAŁCE-

NIA NAUCZYCIELI W POLSCE - prelekcja " Kształcenie ustawiczne potrzeba czy 

konieczna? 

10. Uzyskane patenty: brak 

11. Zajęcia dydaktyczne: 

Andragogika – konwersatoria 

Pedagogika – konwersatoria 

Pedagogika Pracy – wykłady + konwersatoria 

 

 


