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1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany tytuł zawodowy): 

2009 - studia podyplomowe Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  

specjalizacja: 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 

 

 Kursy i szkolenia  

• Kurs ECDL (WORD, EXCEL)  

• Kurs samodzielnego księgowego bilansisty  

• Szkolenie „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”  

• Szkolenie "Prawo zamówień publicznych w projektach PO KL”  

• Szkolenie "Przygotowanie wniosku w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych - 

nowości i wątpliwości”  



• Szkolenie krupierskie (USA)  

• Szkolenie z zakresu technik sprzedaży  

• Szkolenie z zakresu obsługi klienta biznesowego  

• Szkolenie instruktora kolonijnego  

• Prawo jazdy kategoria B  

 

2. Stopnie i tytuły naukowe (rok uzyskania stopnia naukowego dr, dr hab., uczelnia, 

tytuł pracy dr i hab., tytuł profesora): - 

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 i w przeszłości w Uczelni i poza Uczelnią): 

obecnie – asystent - Centrum Nowoczesnej Edukacji WSG  

asystent - Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne WSG  

asystent - Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli  

pracownik - Pracownia Psychopedagogiki i Andragogiki 

6. Kształcenie kadry naukowej (liczba wypromowanych magistrów, doktorów, 

recenzje prac dr i hab. oraz wniosków o tytuł profesora): - 

7. Tematyka naukowo-badawcza (prowadzone badania): 

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

 z programów operacyjnych, z programów ramowych UE): 

„Nowe kompetencje – Nowe możliwości nauczyciela przedmiotów zawodowych”  

9. Dorobek naukowy (wykaz publikacji): 

Rocznik andragogiczny 2010 – recenzja „ Uczący się dorosły w zmieniającym 

świecie” 

10. Uzyskane patenty (jeżeli są): - 

11. Zajęcia dydaktyczne (tytuły przedmiotów i rodzaj zajęć – wykłady, konwersatoria, 

seminaria): 

Andragogika – konwersatoria  

Pedagogika – konwersatoria  

Pedagogika pracy – wykłady + konwersatoria  



 

Zajęcia społeczne  

• 2012  

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

zajęcia twórczego myślenia, zajęcia sportowo-rekreacyjne  

- prowadzenie zajęć na Festiwalu Kobiecego Rozwoju z zakresu: „Którą półkulą 

myślisz a którą się śmiejesz”  

- prowadzenie zajęć na Bydgoskim Festiwalu Nauk z zakresu: „Którą półkulą myślisz 

a którą się śmiejesz”  

- prowadzenie zajęć na EUKLIDES 2012: „Którą półkulą myślisz a którą się 

śmiejesz”  

 

• 2011  

- prowadzenie zajęć na Festiwalu Kobiecego Rozwoju z zakresu: „Którą półkulą  

myślisz a którą się śmiejesz”  

- prowadzenie zajęć na Bydgoskim Festiwalu Nauk z zakresu: „Którą półkulą  

myślisz a którą się śmiejesz” 


