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

/05.2015 /- Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 
Studia Podyplomowe w zakresie Terapii Zajęciowej 
 
/03.2015/- Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 
Studia Podyplomowe w zakresie Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej 

 
/2004- 2006/- Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
kierunek: Pedagogika 
specjalność: Pedagogika pracy i andragogika 
tytuł - magister uzyskany z wynikiem bardzo dobrym 
 
/2001- 2004/- Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego 
kierunek: Pedagogika 
specjalność: Edukacja i poradnictwo zawodowe (3-letnie) 
tytuł - licencjat doradcy zawodowego i personalnego uzyskany  
z wynikiem bardzo dobrym 
 

2. Stopnie i tytuły naukowe  

/15.05.2014/- Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych 
Uzyskanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk społecznych (pedagogiki), 
Specjalność naukowa: Pedagogika ogólna, Dydaktyka, Pedagogika społeczna 

 

3. Zainteresowania naukowe Pedagogika, pedagogika pracy, pedagogika społeczna, za-

rządzanie zasobami ludzkimi 



4. Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych (polskich i międzynarodo-

wych): 

Stowarzyszenie Antymobbingowe im. B.Grabowskiej, Oddział Kujawsko-Pomorski w 

Bydgoszczy 

5. Pełnione funkcje (obecnie i w przeszłości w Uczelni i poza Uczelnią):  

Biegły sądowy w zakresie pedagogiki- mobbingu w środowisku pracy 

6. Tematyka naukowo-badawcza (prowadzone badania):  

Prowadzenie badań naukowych pod naukowym kierunkiem prof.zw.dr hab. Ryszarda 
Parzęckiego dotyczące skali zjawiska mobbingu w oświacie w ramach współpracy z  
WZZ Solidarność- Oświata, Oddział w Bydgoszczy 
Prowadzenie badań ilościowo-jakościowych dotyczących mobbingu wśród nauczycie-
li w oparciu o przygotowane autorskie przejawy działań mobbingowych, niewystępu-
jących dotychczas w literaturze przedmiotu i w oparciu o przygotowane autorskie na-
rzędzie badawcze.  
 

Dorobek naukowy (wykaz publikacji):  
2015r. 

1. Kokot A., Seksualny wymiar mobbingu w szkole w relacji dyrektor-nauczyciel, zapo-
wiedź wydawnicza książki pod red. L.Kopciewicz, Gdańsk 2015 

2014r. 
1. Kokot A., recenzja wydawnicza monografii pt.”W poszukiwaniu nowych paradygma-

tów pedagogicznych praktyk studenckich organizowanej w ramach projektu "Dobra 
praktyka najlepszym nauczycielem", wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej we Włocławku, Włocławek 2014 

lata 2013-2010 
2. Kokot A., Wypalenie zawodowe i mobbing wśród pracowników służby zdrowia- istota, 

przejawy, implikacje, [w:]  Oblicza Temidy. Medycyna przez pryzmat prawa, Zgoliń-
ski I.(red.), Bydgoszcz 2013. 

3. Kokot A., Rola kompetencji zawodowych dyrektora szkoły w zarządzaniu współczesną 
placówką oświatową,[w:] Aktualne problemy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
w kontekście europejskich strategii oświatowych: zbiór materiałów wykładowców i 
studentów naukowo-praktycznej konferencji Instytutu Pedagogiki i Psychologii i Sztu-
ki, G. Tarasenko, (red.) Winnica 2012. 

4. Kokot A., Mobbing- zagrożenie życia zawodowego pracownika, Wydawnictwo Ku-
jawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011, stron 122  

5. Kokot A., Potrzeba poradnictwa kariery w doskonaleniu kompetencji nauczycieli we 
współczesnej szkole, [w:] Poradnictwo zawodowe w teorii i praktyce, Parzęcki R. 
(red.), Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Bydgoszcz  2010. 

6. Kokot A., Wojciak-Olchowy A., Wybrane patologie życia zawodowego w odniesieniu 
do pracowników administracji, [w:] Student i absolwent kierunku administracja na 
rynku pracy, Dobkowski J. (red.), Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyż-
szej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011. 
 

 



Prezentacja referatów  i komunikatów naukowych na konferencjach międzynarodowych 
i krajowych 
 

Wykaz referatów: 
 

1. Kokot A., Wypalenie zawodowe pracowników sektora penitencjarnego, Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa Resocjalizacja: Readaptacja- Rewitalizacja-Samorealizacyjne 
wyzwania człowieka w kryzysie egzystencjonalnym, Kujawsko Pomorska Szkoła 
Wyższa w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015 

2. Kokot A., Bajką lęki pokonasz, morałem nowe życie zbudujesz, czyli o czarach marach 
na lęki i straty dziecka w wielkiej księdze bajek terapeutycznych, Światy wyobrażone 
a nauki społeczne, Gdańsk 2015 

3. Kokot A.,  Od poczucia podmiotowości do bycia ofiarą – o „molestowaniu” moralnym w 
środowisku pracy, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Recykling myśli pedago-
gicznej – między tradycją a współczesnością” (re-wizje, re-mixy, re-mediacje), Ku-
jawsko Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015 

1. Kokot A., Współczesne wyzwania rynku pracy, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, 
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014r. 

2. Kokot A., Moda i trendy na rynku pracy, I Kujawsko-Pomorski Kongres Młodzieży, 
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013r.  

3. Kokot A., Doskonalenie kompetencji społecznych instrumentem przeciwdziałania 
mobbingowi, [w:] Wybrane problemy pedagogiki pracy w aspekcie przygotowania do 
zatrudnienia, Gerlach R., Kulpa- Puczyńska A., Tomaszewska- Lipiec R., (red.) Wy-
dawnictwo Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008. 

4. Kokot A., Mobbing jako zagrożenie realizacji kariery zawodowej, [w:] Kajdasz-Aouil 
M., Michalski A.M., Podoska-Filipowicz E. (red.), Edukacja techniczna i informa-
tyczna: przygotowanie zawodowe- kwalifikacje- rynek pracy,  Wydawnictwo Uniwer-
sytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz  2007. 
 

Zajęcia dydaktyczne Zajęcia prowadzone są w zakresie pracy socjalnej i pedagogiki (m.in. 
pedagogika ogólna, pedeutologia, pedagogika społeczna, historia wychowania i myśli peda-
gogicznej,  teoretyczne podstawy kształcenia, w zakresie poradoznawsta, poradnictwa i do-
radztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, komunikacji 
interpersonalnej, przedmioty w zakresie diagnozy potrzeb i oczekiwań osób w kryzysie itp.), 
zarządzania zasobami ludzkimi 
 


