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        Załącznik do Uchwały nr 70/2021 Rady Wydziału      
                                                                                     Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2021 roku  

 

Załącznik Nr 7 

do zasad 

IPs.502.019.2021.MM                 Wrocław, dn. 23 czerwca 2021 roku 

 

Wniosek o uzyskanie zgody na zatrudnienie osób spoza Uniwersytetu Wrocławskiego 

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  Kierunek Psychologia, studia stacjonarne, semestr zimowy 2021/22 

L.p. 

tytuł 
naukowy, 

imię, 
nazwisko  

studia 
stacjonarne/ 
niestacjonar

ne 

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 Jacek 
Rydlewski 

stacjonarne 

Moduł edukacyjny 
PKiZ: 

Wprowadzenie do 

psychoterapii 
(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. Jego zajęcia są 
wysoko oceniane przez studentów. Jest certyfikowanym 
terapeutą i superwizorem PTP. 

660,00 

(15 h x 44,00) 
Pozytywna 

Zjawiska w 

psychoterapii 
(PKiZ) 

50 
(2 x 25) 

2200,00 
(50 h x 44,00) 

Pozytywna 

2. 
Mgr Karolina 
Dunaj 

Stacjonarne 

Dzieci i młodzież z 
wrodzonym i 

nabytym 
uszkodzeniem 

mózgu (PKiWDiM) 

30 

Mgr Karolina Dunaj była naszą doktorantką, ale z powodu 
obowiązków zawodowych zrezygnowała ze studiów. Jej zajęcia 
do tej pory były wysoko oceniane przez studentów. Pracuje w 
poradni i uczęszcza na kurs związany z dziećmi i młodzieżą.  

1320,00 
(30 h x 44,00) 

Pozytywna 

3. 
Mgr Michał 
Misiak 

Stacjonarne 
Psychologia 
kulturowa 
(wykład) 

5 

Mgr Misiak skończył studia doktoranckie w Instytucie 
Psychologii i pozostała Mu tylko obrona doktoratu. Prowadził 
już te zajęcia i były one dobrze oceniane przez studentów. 
Posiadane  doświadczenie i przygotowanie zawodowe 

uzasadniają realizację tego przedmiotu. 

220,00 
(5 h x 44,00) 

Pozytywna 

4. 
Mgr Monika 
Wróbel 

Stacjonarne 

Szkolenia 

pracowników 
(PBiO) 

30 

Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Jako psycholog na co dzień pracuje w obszarze 
psychologii pracy i organizacji. Głównymi obszarami, którymi 
się zajmuje są: szkolenia, doradztwo, assessment/ 

1320,00 
(30 h x 44,00) 

Pozytywna 
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development Center, coaching. Prowadzi wykłady i warsztaty 
na Uczelniach Wyższych. Współpracuje z klientami 

biznesowymi, instytucjami oraz klientami indywidualnymi. Ma 

doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. 

5. 
Mgr Łukasz 
Stecko 

Stacjonarne 

Prawidłowy i 
zaburzony rozwój 

tożsamości 
(PKiWDiM) 

15 

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

660,00 
(15 h x 44,00) 

Pozytywna 

6. 

Mgr 
Dominika 
Wieland – 
Lenczkowska 

Stacjonarne 

Rozwój 
potraumatyczny 
dzieci i młodzieży 

(PKiWDiM) 

20 

Mgr Wieland - Lenczkowska skończyła studia doktoranckie w 
Instytucie Psychologii i pozostała Jej tylko obrona doktoratu. 
Posiadane  doświadczenie i przygotowanie zawodowe 
uzasadniają realizację wskazanego przedmiotu. 

880,00 
(20 h x 44,00) 

Pozytywna 

        165  h  

Razem: 

 

7260,00 
 

 

 

           

Wniosek o uzyskanie zgody na zatrudnienie osób  spoza Uniwersytetu Wrocławskiego 

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  Kierunek Psychologia, studia niestacjonarne, semestr zimowy 2021/22 

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 Jacek 

Rydlewski 
Niestacjonarne 

Moduł edukacyjny 
PKiZ: Wprowadzenie 

do psychoterapii 
(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. 

825,00 
(15 h x 55,00) 

pozytywna 

Zjawiska w 

psychoterapii (PKiZ) 

60 

(2 grupy 
x 30 h) 

3300,00 

(60 h x 55,00) 
pozytywna 

Podstawy pomocy 
psychologicznej 

Rozmowa i wywiad 

45 
(3 gr x 15 

h) 

2475,00 
(45 h x 55,00) 

pozytywna 

2. 
Mgr Paulina 
Konopczak 

 
Niestacjonarne 

Moduł edukacyjny 

PKiZ: Diagnoza i 
terapia rodziny 

80 
( 2 grupy 
x 40 h) 

 

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku 

psychologia. Znakomity szkoleniowiec oraz psychoterapeuta 
rodzin. Ukończyła wiele kursów w Wielkopolskim 

4400,00 
(80 h x 55,00) 

Pozytywna 
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Konsultacja 
psychologiczna – 

pierwszy kontakt z 

klientem (PKiZ) 

90 

(3 grupy 
x 30 h) 

Towarzystwie Terapii Systemowej. Jest również  
psychologiem dziecięcym. 4950,00 

(90 h x 55,00) 
Pozytywna 

3. 
Mgr Karolina 
Dunaj 

Niestacjonarne 

Dzieci i młodzież z 
wrodzonym i 

nabytym 
uszkodzeniem 

mózgu (PKiWDiM) 

15 

Mgr Karolina Dunaj była naszą doktorantką, ale z powodu 
obowiązków zawodowych zrezygnowała ze studiów. Jej 
zajęcia do tej pory były wysoko oceniane przez studentów. 
Pracuje w poradni i uczęszcza na kurs związany z dziećmi i 

młodzieżą.  

825,00 
(15 h x 55,00) 

Pozytywna 

4. 
Mgr Ewa 

Kosecka 
Niestacjonarne 

Psychologia rozwoju 
człowieka 

120 
(4 grupy 
x 30 h) Specjalistka w zakresie wykazywanego przedmiotu. 

Posiadane  doświadczenie i przygotowanie zawodowe 
uzasadniają realizację tego przedmiotu. 

6600,00 
(120h x55,00) 

Pozytywna 

Psychologia 

osobowości 

50  

(2 grupy 
x 25 h) 

2750,00 

(50 h x 55,00) 
Pozytywna 

5. 
Mgr Michał 
Misiak 

Niestacjonarne 

Projekt 
psychometryczny 

90 
(3 grupy 
x 30 h) Mgr Misiak skończył studia doktoranckie w Instytucie 

Psychologii i pozostała Mu tylko obrona doktoratu. Prowadził 

już te zajęcia i były one dobrze oceniane przez studentów. 
Posiadane  doświadczenie i przygotowanie zawodowe 
uzasadniają realizację tego przedmiotu. 

4950,00 
(90 h x 55,00) 

Pozytywna 

Psychologia 
społeczna 

60 

(2 grupy 
x 30 h) 

3300,00 
(60 h x 55,00) 

Pozytywna 

Psychologia 
kulturowa 

5 
275,00 

(5 h x 55,00) 
Pozytywna 

6. 
Mgr Monika 
Kozłowska 

Niestacjonarne 

Podstawy pomocy 
psychologicznej 

Trening umiejętności 
interpersonalnych 

60 
(4 grupy 
x 15 h) 

Mgr Kozłowska skończyła studia doktoranckie w Instytucie 
Psychologii i pozostała Jej tylko obrona doktoratu. 
Prowadziła już te zajęcia i były one dobrze oceniane przez 
studentów. Posiadane  doświadczenie i przygotowanie 

zawodowe uzasadniają realizację tego przedmiotu. 

3300,00 
(60 h x 55,00) 

Pozytywna 

7. 
Mgr 
Przemysław 
Nowicki 

Niestacjonarne 
Podstawy pomocy 
psychologicznej 

Rozmowa i wywiad 

60 
(4 grupy 
x 15 h) 

Mgr Nowicki ukończył Psychologię w Uniwersytecie 
Wrocławskim. Od lat prowadzi psychologiczne zajęcia w 
Instytucie Pedagogiki, które są dobrze oceniane przez 
studentów. Posiadane  doświadczenie i przygotowanie 

zawodowe uzasadniają realizację tego przedmiotu. 

3300,00 
(60 h x 55,00) 

Pozytywna 

8. 
Mgr Monika 

Wróbel 
Niestacjonarne 

Szkolenia 

pracowników 
(PBiO) 

30 
Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Jako psycholog na co dzień pracuje w 

obszarze psychologii pracy i organizacji. Głównymi 
obszarami, którymi się zajmuje są: szkolenia, doradztwo, 
assessment/ development Center, coaching. Prowadzi 
wykłady i warsztaty na Uczelniach Wyższych. Współpracuje 
z klientami biznesowymi, instytucjami oraz klientami 
indywidualnymi. Ma doświadczenie w obszarze zarządzania 

zasobami ludzkimi. 

1650,00 

(30 h x 55,00) 
Pozytywna 

Stres organizacyjny i 
radzenie sobie z nim 

(PKiZ) 
30 

1650,00 

(30 h x 55,00) 
Pozytywna 

Metody oceny 
pracowników: ocena 

30 
1650,00 

(30 h x 55,00) 
Pozytywna 
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okresowa (metoda 
180 i 360 stopni) 

9. 
Mgr Łukasz 
Stecko 

Niestacjonarne 

Prawidłowy i 
zaburzony rozwój 

tożsamości 
(PKiWDiM) 

10 Mgr Stecko skończył studia doktoranckie w Instytucie 
Psychologii i pozostała Mu tylko obrona doktoratu. Posiadane  
doświadczenie i przygotowanie zawodowe uzasadniają 
realizację wskazanego przedmiotu. 

550,00 
(10 h x 55,00) 

Pozytywna 

Psychologia rozwoju 

człowieka 

60 
(2 grupy 

x 30) 

3300,00 

(60 h x 55,00) 
Pozytywna 

10. 
Mgr Dominika 
Wieland – 

Lenczkowska 

Niestacjonarne 

Rozwój 
potraumatyczny 
dzieci i młodzieży 

(PKiWDiM) 

25 

Mgr Wieland - Lenczkowska skończyła studia doktoranckie w 
Instytucie Psychologii i pozostała Jej tylko obrona doktoratu. 
Posiadane  doświadczenie i przygotowanie zawodowe 

uzasadniają realizację wskazanego przedmiotu. 

1375,00 
(25 h x 55,00) 

Pozytywna 

11. 
Mgr Sabina 
Barszcz 

Niestacjonarne 

Podstawy pomocy 

psychologicznej 
Trening umiejętności 

interpersonalnych 

30 
(2 grupy 
x 15 h) 

Osoby z pozycji 11 - 16 są doktorantami Instytutu 

Psychologii. Umowa musi być z Nimi zawarta na wskazane 
godziny, ponieważ zostały Im przydzielone zajęcia w 
wymiarze przekraczającym dozwolone pensum dla 

doktoranta. Stało się tak z powodu zwiększonego naboru na 
studia niestacjonarne. Dyrekcja Instytutu była zmuszona 
zwiększyć ilość grup w przedmiotach ćwiczeniowych i 
zapewnić obsadę. Doktoranci chętnie podejmą się 

prowadzenia przydzielonych zajęć, ponieważ stanowi to dla 
Nich dodatkową i płatną praktykę. 

1650,00 
(30 h x 55,00) 

Pozytywna 

12. 
Mgr Marta 
Rokosz 

Niestacjonarne 
Psychologia 
społeczna 

60 
(2 grupy 

x 30 h) 

3300,00 
(60 h x 55,00) 

Pozytywna 

13. 
Mgr Michał 
Stefańczyk 

Niestacjonarne 
Psychologia 
społeczna 

90 
(3 grupy 
x 30 h) 

4950,00 
(90 h x 55,00) 

Pozytywna 

14. 
Mgr Agata 

Niezabitowska 
Niestacjonarne 

Psychologia 

społeczna 

60 
(2 grupy 
x 30 h) 

3300,00 

(60 h x 55,00) 
Pozytywna 

15. 
Mgr Tomasz 
Mlostek 

Niestacjonarne 

Umiejętności 
akademickie 

60 
(4 grupy 
x 15 h) 

3300,00 
(60 h x 55,00) 

Pozytywna 

Psychologia rozwoju 
człowieka 

15 
825,00 

(15 h x 55,00) 
Pozytywna 

16. 
Mgr Katarzyna 

Tabiś 
Niestacjonarne 

Psychologia emocji i 

motywacji 

(motywacja) 

60 

(4 grupy 

x 15 h) 

3300,00 

(60 h x 55,00) 
Pozytywna 

      1310  H  
           

Razem:       72050,00  


