
 Sprawozdanie z działalności Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej  

                        w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 

Koordynatorem Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku 

akademickim 2020/2021 r. jest mgr Milena Durasiewicz. W ramach prowadzenia powyższej 

pracowni organizowane są liczne wydarzenia, w obecnej sytuacji epidemiologicznej w formie 

online. W pracowni odbywają się spotkania z następujących projektów: Wsparcie i 

psychoedukacja w czasie pandemii dla Studentów, Pracowników, Wykładowców WSH oraz 

ich Rodzin jak również Cykl Spotkań z Absolwentami WSH pod hasłem Portrety odciśnięte w 

porcelanie. Niezwykle ważnym wydarzeniem, które również odbyło się w powyżej Pracowni 

była Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Niepełnosprawni – Pełnosprawni, pod 

hasłem: Krok za krokiem na wymarzony Everest. Konferencja umożliwiła także wymianę 

doświadczeń i wiedzy,  integrując w ten sposób studentów i wykładowców z różnych środowisk 

akademickich. W Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej po raz pierwszy w 

Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu został zorganizowany Międzynarodowy Dzień 

Psychologa. Był to czas na wspólną integrację środowiska akademickiego, studenci aktywnie 

uczestniczyli w dyskusjach i zabawach psychologicznych. W Pracowni gościmy również 

wybitnych specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki oraz psychoterapii, którzy dzielą się 

swoją wiedzą i doświadczeniem. Tematy spotkań dostosowywane są do potrzeb studentów  jak 

również poruszają istotne tematy związane z aktualnym zapotrzebowaniem na rynku pracy. W 

powyżej wspomnianej Pracowni realizowane są także praktyki zdalne dla studentów. 

Prowadzącymi są zarówno wykładowcy Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, a także 

zapraszani są goście z różnych ośrodków akademickich czy instytucji samorządowych. 

Koordynator Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej mgr Milena Durasiewicz 

prowadzi również warsztaty składające się z minimum dwóch części, przy większym 

zainteresowaniu ze strony studentów są realizowane dalsze części warsztatów.  

W semestrze zimowym 2020/2021 r. Koordynator powyżej Pracowni zorganizowała i 

poprowadziła następujące warsztaty:  

-  Technologie a zdrowie  

-  Od lepszego poznania siebie i zrozumienia do lepszego poznania i zrozumienia innych 

 - Nie choruje organ tylko człowiek  – wprowadzenie do psychosomatyki i 

somatopsychologii 



- Stres jest solą życia – jak sobie z nim radzić 

- Psychoterapia, jako droga prowadząca do zmiany intrapsychicznej i interpersonalnej 

– wprowadzenie do psychoterapii. 

Akademicka Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna jest przestrzenią na rozwój, 

poszerzanie wiedzy, zdobywanie doświadczenia, a także na dzielenie się przemyśleniami w 

trakcie inspirujących dyskusji grupowych. To również miejsce, w którym gościmy 

niezwykłych Prelegentów. Obecna sytuacja jest wyjątkowa i spotkania odbywają się w formie 

online, niemniej jednak serdecznie zapraszamy na wirtualne uczty intelektualne.  

Koordynator Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej  

mgr Milena Durasiewicz 


