
            Sprawozdanie z działalności Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej  

                                  w semestrze letnim 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 

formie online na platformie Microsoft Teams. Szczegółowe informacje na temat realizowanych 

w  ramach Pracowni poszczególnych działań znajdują się w odrębnych sprawozdaniach. 

W pracowni  w semestrze letnim odbyły się następujące wydarzenia: 

- spotkania z projektu Wsparcie i psychoedukacja w czasie pandemii dla Studentów, 

Pracowników, Wykładowców WSH oraz ich Rodzin  

- Cykl Spotkań z Absolwentami WSH pod hasłem Portrety odciśnięte w porcelanie, 

- quiz psychologiczny podsumowujący wiedzę z warsztatów zrealizowanych w roku 

akademickim 2020/2021. Była to okazja zarówno do usystematyzowania zdobytej wiedzy jak 

również do świetnej zabawy. 

W Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej były również prowadzone 

różnego rodzaju wydarzenia w ramach praktyk zdalnych. Wykłady, warsztaty, wywiady oraz 

webinaria to niezwykle inspirująca podróż w głąb różnych dziedzin nauki. Studenci 

uczestnicząc w powyższych spotkaniach mieli możliwość zaliczenia określonej liczby godzin, 

potrzebnych do zrealizowania praktyk. W obecnej sytuacji epidemiologicznej Wyższa Szkoła 

Handlowa w Radomiu zapewniła studentom możliwość odbycia praktyk zdalnych. Frekwencja 

wśród uczestników spotkań była niezwykle imponująca, a życie Uczelni przeniosło się do 

wirtualnej przestrzeni Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej. Gościliśmy 

również wybitnych specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki oraz psychoterapii, którzy 

podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Tematy spotkań dostosowywane były do potrzeb 

studentów jak również poruszały istotne tematy związane z aktualnym zapotrzebowaniem na 

rynku pracy. Prowadzącymi byli zarówno wykładowcy Wyższej Szkoły Handlowej w 

Radomiu, a także zapraszani goście z różnych ośrodków akademickich czy instytucji 

samorządowych. Gości powyższych spotkań witała Koordynator Akademickiej Pracowni 

Psychologiczno-Pedagogicznej mgr Milena Durasiewicz. 

Z wielką radością i dumą prezentujemy naszych Gości: 



dr Krzysztof Linowski – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, 

wykładowca WSH 

dr Marian Łakomski – doktor nauk społecznych w zakresie filozofii, specjalista w 

zakresie nauk o rodzinie, profilaktyki społecznej i wychowania, wykładowca WSH 

dr Wioletta Budny – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki wykładowca WSH 

prof. WSH dr Paweł Nowak – psycholog, wykładowca WSH 

prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski – Dziekan WNS WSH w Radomiu, pedagog, 

terapeuta uzależnień, coach 

mgr Mirosława Grzeszczyk – pedagog, psychoterapeuta uzależnień 

mgr Paulina Wasilewska – psycholog 

mgr Ewelina Mleczkowska – psycholog 

mgr Maja Trojanowska – psycholog 

mgr Aneta Wojdat – pedagog 

mgr Katarzyna Nowak – psycholog 

mgr Katarzyna Strzelczyk – dietetyk kliniczny i psychodietetyk 

mgr Maciej Gaca – psycholog, neurokognitywista, naukowiec, analityk danych i 

programista, doktorant w Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Nenckiego PAN. 

mgr Mateusz Gawiński – psychoonkolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w 

trakcie szkolenia. 

Koordynator Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej mgr Milena 

Durasiewicz poprowadziła również warsztaty składające się z minimum dwóch części, przy 

większym zainteresowaniu ze strony studentów były realizowane dalsze części warsztatów. 

W semestrze letnim 2020/2021 r. Koordynator powyższej Pracowni zorganizowała i 

poprowadziła następujące warsztaty: 

- Psychoterapia jako droga prowadząca do zmiany intrapsychicznej i interpersonalnej – 

wprowadzenie do psychoterapii – kolejne części warsztatu połączone z dyskusją grupową 

- Wprowadzenie do diagnozy psychologicznej – warsztat połączony z dyskusja grupową  



- Choroba przewlekła wyzwanie czy ograniczenie?- warsztat połączony z dyskusją grupową  

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.  

                                 Czas wspomnień – rok akademicki 2020/2021  

                                                         Galeria zdjęć:  

  Karty emocji – nauka przez zabawę  w trakcie quizu psychologicznego dla studentów 

 

                                       Warsztaty dla studentów w Mikołajki 

 

 

 



 Międzynarodowy Dzień Psychologa po raz pierwszy w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu 

 

 

 

Koordynator Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej  

mgr Milena Durasiewicz 


