4. Charakterystyka nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia
lub grupy zajęć – studia licencjackie.
Imię i nazwisko
Artur Dziak
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz
o terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10 2008 na podstawie umowy o pracę,
wymiar czasu pracy pełny etat, uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także o
doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
Specjalizacja I stopnia z ortopedii i chirurgii urazowej 1958 r.
Specjalizacja II stopnia z chirurgii urazowej 1962 r.
doktor, dziedzina nauki medyczne, dyscyplina naukowa medycyna,
rok nadania 1969
tytuł rozprawy doktorskiej Analiza porównawcza sposobów wewnętrznego zespalania
złamań wyrostka łokciowego ze szczególnym uwzględnieniem metody docisku odłamów
doktor habilitowany, dziedzina nauki - nauki medyczne,
dyscyplina naukowa medycyna, rok nadania 1975
tytuł rozprawy habilitacyjnej Zarys dziejów ortopedii polskiej
profesor dziedzina nauki - nauki medyczne, rok nadania 1995
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………… nie dotyczy
……………………………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
………..........,
kierunek
studiów……
…………………………………….,

nie

dotyczy

rok ukończenia…………………………………
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Dorobek naukowy
Krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów
wiedzy/sztuki dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej
naukowych/artystycznych, w których ten dorobek się mieści
Dorobek naukowy prof. Artura Dziaka mieści się w obszarze nauk medycznych, nauk o
zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie
medycznej. W swej kilkudziesięcioletniej praktyce medycznej miał on wkład w postępie
polskiej ortopedii zarówno w wymiarze praktycznym jak też teoretycznym.
Świadectwem uznania dla jego kompetencji jest członkostwo w krajowych jak też
zagranicznych komitetach redakcyjnych czasopism naukowych z dziedziny ortopedii i
medycyny sportowej.
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat
1. Dziak Artur, Zespół przedwczesnego zużycia chrząstki stawowej, Berlin Chemie
Menarini, Warszawa 2008
2. Dziak Artur, Bolesny bark, Berlin Chemie Menarini, Warszawa 2009.
3. Dziak Artur, Dysfunkcje bólowe szyi - Berlin Chemie Menarini,Warszawa 2012
4. Dziak Artur, Urazy sportowe, Specyfika uszkodzeń narządu ruchu w sporcie,
Biblioteka lekarza sportowego, Medicina Sportiva suppl., Kraków 2012.
5. Dziak Artur, Bolesny krzyż / fałsze i mity / - Berlin Chemie Menarini, Warszawa 2013
6. Dziak Artur, Dysfunkcje bólowe stóp - Berlin Chemie Menarini, Warszawa 2014
7. Dziak Artur, Medycyna czy Magia - Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2014
8. Dziak Artur, Medycyna akademicka a pseudoleczenie, cz. I, Medicina Sportiva,
Nowy Sącz 2015
9. Dziak Artur, Zespoły zużycia narządu ruchu - Berlin Chemie Menarini, Warszawa
2016
10. Dziak Artur, Medycyna akademicka a pseudoleczenie, cz.II, Medicina Sportiva,
Nowy Sącz 2016
Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
Kierownik Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego Akademii
Medycznej w Warszawie od 1980 – do 2003 r.
Lekarz Komitetu Olimpijskiego Libii 1977-1979
Lekarz kadry olimpijskiej w pływaniu, a następnie pięcioboju nowoczesnego 1966-1996
Konsultant Wojewódzki (w tym Wa-wa) w zakresie ortopedii i traumatologii 1986-1993
Członek Komisji Medycznej PKOL 2005- nadal
Redaktor Naczelny Acta Clinica (kwartalnik)
Członek Rad Naukowych i Komitetów Redakcyjnych:
- American Digest of Foreign Orthopaedic Literature – Waszyngton
- Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja – Warszawa
- Medycyna Sportowa – Warszawa
- Chirurgie de la Main – Paryż
- Rehabilitacja Medyczna – Kraków
- Medicina del Deporte – Hiszpania
- Sport et Medecina – Francja
- Medicina Sportiva – Kraków
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Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 16
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) Fizjoterapia kliniczna
w ortopedii i traumatologii narządu ruchu (wykład)
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
– jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Zdzisław Stanisław Jarząbek
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a 01.10.2018r. na podstawie umowy o pracę,
wymiar czasu pracy pełny etat, uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także
o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
Doktor nauk przyrodniczych
rok nadania 1974
tytuł rozprawy doktorskiej „Cechy genetyczne szczepów i klonów wirusa polio typu 3”
doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie wirusologii
rok nadania 1985
tytuł rozprawy habilitacyjnej „Występowanie, znaczenie i charakterystyka enterowirusów
człowieka w Polsce”
profesor nauk medycznych, rok nadania 2005
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
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gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------------------…………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
……….........., kierunek studiów………………-----------------------------…………………….,
rok ukończenia…………………………………
Dorobek naukowy
Krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów
wiedzy/sztuki dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej
naukowych/artystycznych, w których ten dorobek się mieści.
Dorobek naukowy prof. dr hab. Zdzisława Jarząbka mieści się w obszarze nauk
przyrodniczych.
Wykaz co najwyżej 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10
lat
Z. Szczepaniak, W. Gut, Z. Jarząbek: Characterization of rotaviral RNA isolated from
children with gastroenteritis In Poland. Arch. Immunol. Ther. Exp. 44, 303-308 (1996).
2.
M. Pac, E. Bernatowska, Z. Jarząbek, W. Gut: Efektywność szczepień inaktywowaną
szczepionką przeciw poliomyelitis. Pediatr. Pol. T. 72, 7, 585-590 (1997).
3.
M. Pac, E. Bernatowska, W. Gut, Z. Jarząbek, A. Fordymacka, M. Gołębiowska:
Efektywność i bezpieczeństwo szczepionki Tetracoq. Przegl. Pediatr. 30, 288-291 (2000).
4.
Z. Jarząbek: Rola i badania Krajowego Ośrodka ds.
Diagnostyki Zakażeń
Poliwirusami akredytowanego przez Światową Organizację Zdrowia w programie
eradykacji poliomyelitis. Przegl. Epid. 56, 531-540 (2002).
5.
P. Minor, P. Papkin, Z. Jarząbek, W. Knowles: Studies of neutralizing antibodies to
SV40 in human sera. J. Med. Virol. 30, 490-495 (2003).
6.
I. Binduga-Gajewska, W. Gut, Z. Jarząbek: Badania wirusologiczne udziału
enterowirusów niepoliomyelitycznych w zakażeniach ośrodkowego układu nerwowego w
Polsce w latach 1995-2000. Przegl. Epid. 57, 629-635 (2003).
7.
M. Rosińska, P. Stefanoff, Z. Jarząbek: Eradykacja poliomyelitis w Polsce – ocena
realizacji programu. Przegl. Epid. 1, 58, 185-196 (2004).
8.
Z. Jarząbek, M. Rosińska: Program eradykacji poliomyelitis. Aktualne problemy i
zadania ŚOZ. Meldunki o zachorowaniach. Wyd. PZH i GIS. Meldunek 3/B/06, str. 5-6
(2006).
9. Z. Jarząbek: Wirusy biegunek człowieka. I. Rotawirusy. Post. Mikrobiol. 1, 55-73 (1984).
10. Z. Jarząbek, G. Najberg: Wirusy biegunek człowieka. II Wirus Norwalk i inne wirusy.
Post. Mikrobiol. 1, 75-89 (1984).
11. J. Żabicka, Z. Jarząbek: Program eliminacji i eradykacji zachorowań na poliomyelitis
spowodowanych dzikim wirusem w Polsce. Przegl. Epid. 3, 187-195 (1993).
12. Z. Szczepaniak, Z. Jarząbek: Laboratoryjna diagnostyka zakażeń rotawirusami. Diag.
Lab. 31, 239-243 (1995).
13. I. Binduga, W. Gut, Z. Jarząbek: Problemy diagnostyki ostrych neuroinfekcji
1.
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enterowirusowych. Post. Mikrobiol. 38, 4, 377-387 (1998).
14. J. Żabicka, Z. Jarząbek, M. Czachorowska, R. Szlachetka: Poliomyelitis – początek końca.
Program eradykacji – aspekty epidemiologiczne, wirusologiczne i kliniczne. Wyd. PZH,
Warszawa , s. 1-52 (2000).
15. Z. Jarząbek: Końcowa faza realizacji programu eradykacji poliomyelitis – problemy
pozostałe do rozwiązania. Przegl. Epid. 59, 59-68 (2005).
16. Z. Jarząbek: Porażenie dziecięce nagminne. W: Choroby zakaźne i pasożytnicze –
epidemiologia i profilaktyka (red.) W. Magdzik, D. Naruszewicz-Lesiuk , A. Zieliński.
Wyd. L-medica press , s. 239-243 (2007).
17. Z. Jarząbek: Zakażenia enterowirusami (oprócz poliomyelitis). (red.) W. Magdzik, D.
Naruszewicz-Lesiuk , A. Zieliński. Wyd. L-medica press , s. 364-368 (2007).
18. Z. Jarząbek: Szczepionki przeciwko poliomyelitis (OPV i IPV), W: Wakcynologia, wyd.2
(red.) W. Magdzik, D. Naruszewicz-Lesiuk, A. Zieliński. Wyd. L-medica press, s. 435-439
(2007).
19. Z. Jarząbek: Zakażenia przewodu pokarmowego wywołane przez wirusy. W: Etiologia,
obraz kliniczny i diagnostyka ostrych zakażeń i zarażeń przewodu pokarmowego oraz
zatruć pokarmowych. (red.) M. Jagielski. Wyd. Fundacja Pro Pharmacia Futura (2010), w
druku.
Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
1969 – 2011- zatrudniony w Zakładzie Wirusologii Państwowego Zakładu Higieny,
Warszawa
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 15 godzin
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) Demografia i
epidemiologia (wykłady)
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b.Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c.Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki położniczej
(dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d.Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo –
jeśli dotyczy)
e.Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f.Inne zajęcia
Imię i nazwisko
Lesław Łabaziewicz
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 01.10.2008 r na podstawie umowy o pracę,
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wymiar czasu pracy pełny etat, uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także o
doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
specjalizacja II ° w dziedzinie rehabilitacji 1961 r.
specjalizacja II ° w dziedzinie ortopedii i chirurgii urazowej
doktor nauk medycznych, dziedzina nauki/sztuki medycyna
rok nadania 1967
tytuł rozprawy doktorskiej „Biomechanika dziecięcego biodra szpotawego oraz jego
funkcjonalna i radiologiczna przebudowa po leczeniu operacyjnym”
doktor habilitowany nauk medycznych, dziedzina medycyna
rok nadania 1987
tytuł rozprawy habilitacyjnej „Przebudowa stawu biodrowego u dzieci po leczeniu
operacyjnym jego wrodzonego zwichnięcia”
profesor nauk medycznych, dziedzina nauki/sztuki medycyna,
rok nadania 2001
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------------------…………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
kierunek studiów ,
rok ukończenia
Informacja o najważniejszych osiągnięciach naukowych w dyscyplinie/dyscyplinach
związanych z kierunkiem studiów:
1. Segner A., Łabaziewicz L., Kruczyński J., Nowakowski A., Schwarz R. „Wyniki
leczenia operacyjnego wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u dzieci z otwartą
repozycją, osteotomią transiliakalną oraz korekcją bliższego końca kości udowej”,
Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1988, 53: 190-194
2. Łabaziewicz L., Nowakowski A., „Skolioza a wada postawy”, Chir. Narz. Ruchu
Ortop. Pol., 1996; 61: 247-250
3. A. Nowakowski, L. Łabaziewicz, „Polskie towarzystwo Ortopedyczne – postacie
założycieli”, Chir. Narz. Ruchu 2008 T.73 nr 4 s. 221-231
4. Pucher A., Łabaziewicz L., Nowicki J., Ruszkowski K., „Obniżenie krętarza
większego wśród innych metod leczenia operacyjnego deformacji biodra”, Chir.
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Narz. Ruchu Ortop. Pol., 2000;65 /1/;: 76-77.
5. Łabaziewicz L., Kęsa P., „Obrazowanie stawówbiodrowych noworodków, w.:red.
Bręborowicz G.H. Gadzinowski J.: Biofizyczna diagnostyka płódu i noworodka
Krótki opis doświadczenia zawodowego zdobytego poza uczelnią ze wskazaniem na jego
związek z zakresem prowadzonych zajęć.
Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
1997 – 2000 – Katedra i klinika ortopedii AM w Poznaniu (kierownik)
1996 – 1997 – Klinika Ortopedii Instyt. Ortopedii i Rehabilitacji w Poznaniu (kierownik)
1995 – 1996 – Akademia Wychowania Fizycznego – (profesor nadzwyczajny)
1989 1994 – Klinika Ortopedii AM w Poznaniu – (p. o. kierownika kliniki)

Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 30 godz.
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) Medycyna fizykalna
(wykład)
a.Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b.Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c.Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki położniczej
(dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d.Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo –
jeśli dotyczy)
e.Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f.Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Beata Baron
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10.2016 r. na podstawie umowy o dzieło dydaktyczne
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wymiar czasu pracy 30 godz., uczelnia stanowi dodatkowe miejsce pracy.
Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także o
doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki doktor nauk społecznych dyscyplina naukowa/artystyczna,
pedagogika
rok nadania 2016
tytuł rozprawy doktorskiej „ Wychowanie w rodzinnych formach pieczy zastępczej”
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie
art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku gdy tytuł zawodowy,
stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z
tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------------------…………………………………

Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
…............... kierunek studiów
….............................................................................................................
rok ukończenia
Dorobek naukowy
krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów
wiedzy/sztuki dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej
naukowych/artystycznych, w których ten dorobek się mieści
wykaz co najwyżej 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat
1. Wybrane aspekty życia rodzinnego w starożytnym Izraelu i Rzymie mające wpływ na
formowanie się rodziny chrześcijańskiej w Europie – Rocznik Teologiczno-Humanistyczny
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„Signa Temporis” 12/2007, s. 111-135.
2. 2. Publikacja: Praca z dzieckiem w ujęciu pedagogiki Marii Montessori szansą dla
współczesnego dzieciństwa, Wyd. Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej „Signa
Temporis” 2009.
3. 3. Referat: Macierzyństwo w kontekście rodzicielstwa zastępczego. 28 września 2012 –
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Macierzyństwo w świetle współczesnych przemian
społecznych. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Katedra Pedagogiki i
Socjologii. Poznań.
4. 4. Wybrane aspekty współczesnego rodzicielstwa zastępczego [w:] „Prace Naukowe. Zeszyty
pedagogiczno-medyczne Innowacyjność i kreatywność w pedagogice”, t. 19 (3) 2012,
Wałbrzych 2012, s. 103-113;
5. 5. Rodzicielstwo w kontekście edukacji domowej [w:] J. Brągiel, P. E. Kaniok, A. Kurcz (red.)
Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji, Uniwersytet Opolski, Opole 2013, s. 55-65;
6. 6. Rodzicielstwo zastępcze w historii i praktyce [w:] J. M. Cubała, A. Zakrzewska, W. Sawczuk
(red.), Świat rodziny. Perspektywa interdyscyplinarna. Wobec wyzwań i zagrożeń, Wyd. Adam
Marszałek, Toruń 2013, s. 26-41.
7. 7. Recenzja książki Adopcyjne rodzicielstwo – dylematy, nadzieje, wyzwania, E. Kozdrowicz
(red.), Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa, ss. 288 [w:] „Problemy OpiekuńczoWychowawcze”.
8. 8. Referat: Wychowanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej – Międzynarodowa Konferencja
Naukowa Dziecko w dwóch rodzinach, Wydział Pedagogiczny UW, 28-29. 10. 2013,
Warszawa.
9. 9. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej [w:] „Problemy OpiekuńczoWychowawczych”, 12/2013.
10. 10. Sieroctwo społeczne – pojęcie kontrowersyjne? [w:] „Problemy OpiekuńczoWychowawcze” 1/2014, ss. 12-18.

Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć zawodowych z ostatnich 10 lat
Od 2002 – nadal – Zespół Szkół w Podkowie Leśnej im. Bohaterów Warszawy
Wykładowca akademicki od 2017 r. do nadal.

Planowany przydział zajęć dydaktycznych
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Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel akademicki
będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 30 godzin
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do prowadzenia
przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) ). Pedagogika (wykłady, ćwiczenia)
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki położniczej
(dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli
dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Michał Dwornik
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10.2008 na podstawie umowa o pracę,
wymiar czasu pracy pełny etat, uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy

Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także o
doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki medyczne, dyscyplina naukowa fizjoterapia
rok nadania 2008
tytuł rozprawy doktorskiej Badanie przydatności przezskórnego EMG w ocenie
skuteczności wybranych metod fizjoterapii u chorych z zespołami bólowymi części
lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa
Absolwent renomowanej Brytyjskiej Szkoły Osteopatii
Osteopathy 2014

- European

School

of

doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki ………….----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
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tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ……----------------------------……, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
…………-----------------------------…………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
……….........., kierunek studiów……………-----------------------------……………………….,
rok ukończenia…………………………………
Dorobek naukowy
Krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów
wiedzy/sztuki dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej
naukowych/artystycznych, w których ten dorobek się mieści.
Dorobek naukowy dr. Michała Dwornika mieści się w obszarze nauk medycznych, nauk
o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie
medycznej. W swej kilkunastoletniej praktyce badawczo-medycznej koncentruje się on
na problematyce pomiaru w zakresie rehabilitacji.
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat
1. Dwornik M, Kujawa J, Białoszewski D, Słupik A, Kiebzak W. Electromyographic
and clinical evaluation of the efficacy of neuromobilization in patients with low back
pain. International Journal of Rehabilitation Research 2009;32(1):589-590, (IF 1.082)
2. Pasternak K, Dwornik M, Kujawa J. Neuromobilizacje - komleksowa terapia chorych
z zespołami bólowymi części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa. Rehabilitacja w
Praktyce 1/2009, luty, str. 28 – 30
3. Korabiewska I, Lewandowska M, Białoszewski D, Dwornik M, Owczarczyk A.
Ocena skuteczności stosowania metody McKenziego w leczeniu zespołów bólowych u
pacjentów chorobą dyskową dolnego odcinka kręgosłupa. Postępy Rehabilitacji 2008;
Tom XXII (supl. 7): 37
4. Wojciech Kiebzak, Ireneusz M. Kowalski, Małgorzata Domagalska, Andrzej
Szopa, Michał Dwornik, Jolanta Kujawa, Agnieszka Stępień, Zbigniew Śliwiński .
Assessment of visual perception in adolescents with a history of central coordination
disorder in early life – 15-year follow-up study. Ocena percepcji wzrokowej u
młodzieży obciążonej wczesnymi zaburzeniami centralnej koordynacji – 15 lat
obserwacji. Archives of Medical Science, Arch Med Sci 2012; 8, 5: 879-885, Online
publish date: 2012-05-15, DOI (digital object identifier): 10.5114/aoms. 2012.28638,
(IF 1.199).
5. Ireneusz M. Kowalski, Michał Dwornik, Roman Lewandowski, Bogusław
Pierożyński, Juozas Raistenskis, Łukasz J. Krzych, Wojciech Kiebzak. EARLY
DETECTION OF IDIOPATHIC SCOLIOSIS - ANALYSIS OF THREE
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SCREENING MODELS. Archives of Medical Science, Arch Med Sci (IF 1.89), Arch
Med Sci 2015; 11, 5: 1058–1064: Online publish date: 2015-01-14
6. Ireneusz IK Kowalski, Halina HP Protasiewicz-Faldowska, Michał Dwornik,
Boguslaw Pierozynski, Juozas Raistenskis, Wojciech Kiebzak. Objective parallelforms reliability assessment of body posture screening tests. BMC Pediatrics (IF 1.92)
2014 Sep 4;14:221. doi: 10.1186/1471-2431-14-221
7. Rusin Magdalena, Kiebzak Wojciech, Kiljanski Marek, Dwornik Michał, Sliwinski
Zbigniew. Kształtowanie postawy etycznej fizjoterapeuty [Shaping ethical attitude of
physiotherapist] Fizjoterapia Polska nr 4/201 3 (13)
8. Kiebzak Wojciech, Rusin Magdalena, Sliwinski Zbigniew, Dwornik Michał,
Kiljanski Marek. Kultura zawodu a kultura osobowa Fizjoterapeuty [Professional
culture versus physiotherapist's culture]. Fizjoterapia Polska nr 4/2013 (13)
9. Dwornik Michał, Karczewski Paweł, Jakub Górnicki, Sebastian Szajkowski.
Osteopatia w profilaktyce i terapii choroby zwyrodnieniowej stawów
kręgosłupa. Ortop. Traumatol Rehabil. 2015; 17(2):11-12.
10. Wojciech Kiebzak, Michał Kosztołowicz, Katarzyna Zaborowska–Sapeta, Małgorzata
Kiebzak, Michał Dwornik "Application of T1 scale in evaluating effects of long-term
therapy" Polish Annals of Medicine. Volume 23, Issue 2, June 2016, Pages 118–122
11. Wojciech Kiebzak, Arkadiusz Żurawski, Michał Dwornik. Vojta method in the
treatment of developmental hip dysplasia – a case report. Therapeutics and Clinical
Risk Management Ther Clin Risk Manag. 2016 Aug 19;12:1271-6.
Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
New York University Medical Center Rash Institute of Rehabilitation Medicine 19992000 fizjoterapeuta
Prywatna praktyka rehabilitacyjna 2000-2002 fizjoterapeuta
Poradnia Rehabilitacji SG ZOZ Błonie 2002-2006 fizjoterapeuta
Kierownik Gabinetu Rehabilitacji Medycznej w Podkowie Leśnej 2004-2012
Kierownik Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt w Piastowie 2009- nadal
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 315
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) Terapia manualna z
anatomią palpacyjną prolegomena (wykład i ćw.), Terapia manualna z anatomią
palpacyjną (wykład i ćw).
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b.Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c.Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d.Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo –
jeśli dotyczy)
e.Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f.Inne zajęcia
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Imię i nazwisko
Izabela Górska-Jankowska
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10.2009 r na podstawie umowy o pracę
wymiar czasu pracy pełny etat, uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także o
doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki medyczne, dyscyplina naukowa fizjoterapia
rok nadania 2013
tytuł rozprawy doktorskiej Wpływ aktywności ruchowej na wydolność ruchową dzieci z
przepukliną oponowo- rdzeniową
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …-----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ……---------------------------……, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
………………………………………………………………………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
………..........,
…………………….,

kierunek

studiów………………-----------------------------------

rok ukończenia…………………………………
Dorobek naukowy
Krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów
wiedzy/sztuki dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej
naukowych/artystycznych, w których ten dorobek się mieści.
Dorobek naukowy dr Izabeli Górskiej Jankowskiej mieści się w obszarze nauk
medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie nauk medycznych,
w dyscyplinie medycznej. W swej kilkunastoletniej praktyce medycznej specjalizuje się
ona w rehabilitacji niemowląt i dzieci.
13

Wykaz najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat
1. Izabela Górska-Jankowska, Justyna Radlińska, Postępowanie usprawniające w
leczeniu dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową, Kwartalnik Ortopedyczny, 2009.
2. Justyna Radlińska, Izabela Górska-Jankowska, Jacek Wojtczak, Postępowanie
kinezyterapeutyczne w leczeniu zachowawczym wczesnych postaci choroby
zwyrodnieniowej stawu biodrowego, Kwartalnik Ortopedyczny, 2010.
3. Izabela Górska-Jankowska, Wpływ terminów wdrażania poszczególnych elementów
usprawniania na przywracanie funkcjonalności kolana po rekonstrukcji operacyjnej
ACL, Kwartalnik Ortopedyczny, 2011.
4. Izabela Górska-Jankowska, Wpływ aktywności ruchowej na wydolność fizyczną
dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową, praca doktorska 2013.
Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
SPZOZ Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Grodzisku Maz. 1990-2003 - fizjoterapeuta
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim w Grodzisku
Maz. 2003-2010 - fizjoterapeuta
Kierownik WIK Rehabilitacja w Grodzisku Maz. od 2010 – nadal
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 345
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) Metody specjalne
fizjoterapii (wykład i ćw), Fizjoterapia w pediatrii (wykład i ćw.), Kliniczne podstawy w
pediatrii i neurologii dziecięcej (wykłady, ćwiczenia), Masaż leczniczy, Masaż klasyczny,
Masaże relaksacyjne (wykłady, ćwiczenia), Seminarium licencjackie.
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub
położnictwo – jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Anna Irzyńska
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
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Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 01.10.2017 na podstawie umowy o dzieło dydaktyczne,
wymiar czasu pracy 60 godz., uczelnia stanowi dodatkowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także o
doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki nauki ekonomiczne, dyscyplina naukowa ekonomia,
rok nadania 1981
tytuł rozprawy doktorskiej Kształtowanie się specjalizacji kierowcy transportu
międzynarodowego
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …-----------------------------…..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………--------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
………………………………………------------------------------------………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
……….........., kierunek studiów……………-------------------------………………………….,
rok ukończenia…………………………………
Dorobek naukowy
Krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów
wiedzy/sztuki dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej
naukowych/artystycznych, w których ten dorobek się mieści.
Dorobek naukowy dr Anny Irzyńskiej mieści się w obszarze nauk społecznych, w
dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomicznej. W swej
kilkudziesięcioletniej praktyce zawodowej i dydaktycznej ukierunkowała ona swoją
naukową aktywność na zgłębianie zagadnień ekonomicznych głównie w zakładach
turystyczno – rekreacyjnych i wychowawczych.
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat
1.

Irzyńska Anna, Współczesne trendy rozwoju w polskiej turystyce w odniesieniu do
zagranicznych turystów przyjeżdżających do Polski, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów
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Międzynarodowych, Zeszyt 3, Turystyka i Zdrowie, Warszawa 2010.
2. Irzyńska Anna, Struktura organizacyjna biura podróży a obieg dokumentów
księgowych, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Zeszyt 4,
Turystyka i Zdrowie, Warszawa 2010.
3. Irzyńska Anna, Produkty turystyczne Puszczy Białowieskiej, Wyższa Szkoła Handlu
i Finansów Międzynarodowych, Zeszyt 4, Turystyka i Zdrowie, Warszawa 2010.
4. Irzyńska Anna, Funkcjonowanie jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych na
przykładzie Nadleśnictwa Radzyń Podlaski, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów
Międzynarodowych, Zeszyt 5, Turystyka i Zdrowie, Warszawa 2011.
5. Irzyńska Anna, Oszustwa w dokumentacji finansowo – księgowej dotyczące też
przedsiębiorstw turystycznych, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych,
Zeszyt 5, Turystyka i Zdrowie, Warszawa 2011.
6. Irzyńska Anna, Usługi turystyczne w podatku od towarów i usług (VAT) – wybrane
zagadnienia, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Zeszyt 5,
Turystyka i Zdrowie, Warszawa 2011.
7. Irzyńska Anna, Cele i zasady funkcjonowania schroniska młodzieżowego na
przykładzie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Warszawie –– Zeszyt VI,
Turystyka i Zdrowie, Warszawa 2012r.
8. Irzyńska Anna, Wykorzystanie dotacji celowej budżetu państwa przez Polski
Związek Żeglarski – Zeszyt VI, Turystyka i Zdrowie, Warszawa 2012r.
9. Irzyńska Anna, Konstancin – Jeziorna jedynym uzdrowiskiem na Mazowszu – Zeszyt
VI, Turystyka i Zdrowie, Warszawa 2012r.
10. Irzyńska Anna, Analiza przychodów i kosztów schroniska młodzieżowego jako
zakładu budżetowego – Zeszyt VI, Turystyka i Zdrowie, Warszawa 2012r.
Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
1973 - 1984 – PMPS „PEKAES” Warszawa, specjalista, kierownik sekcji
1984 - 1985 – Studium Stenotypii i Języków Obcych, Warszawa, ul. Ogrodowa
(wykładowca).
1985 - 1990 – Zespół Szkół „MERA-Błonie” (nauczyciel)
1990 - 2005 – Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (nauczyciel)
1997 - 2015 – Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 1999 - 2006 –
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie (adiunkt)
2002 - 2016 – Almamer (adiunkt)
2004 - 2007 – Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (adiunkt)
2005 - 2011 – Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie
(adiunkt)
2011 – 2012 – Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
(adiunkt)
2001– do chwili obecnej – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Istnieje ścisły związek pomiędzy skrótowo wykazanym doświadczeniem zawodowym
wykładowcy a jego umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów kształcenia dla
wnioskowanego kierunku.
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
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akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 60 godz.
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku), Podstawy socjologii
(wykład i ćwiczenia)
a.Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b.Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c.Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d.Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo –
jeśli dotyczy)
e.Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f.Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Monika Lewandowska
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz
o terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10. 2008 na podstawie umowy o pracę,
wymiar czasu pracy pełny etat, uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także o
doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki medyczne, dyscyplina naukowa medycyna ,
rok nadania 2006
tytuł rozprawy doktorskiej Rehabilitacja wczesna i ocena jakości życia biorców
alogenicznej nerki
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki ……------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ……----------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
………………………………………-----------------------……………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
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lub tytułu naukowego)
……….........., kierunek studiów……………………-------------------------………………….,
rok ukończenia…………………………………
Dorobek naukowy
Krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów
wiedzy/sztuki dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej
naukowych/artystycznych, w których ten dorobek się mieści.
Dorobek naukowy dr Moniki Lewandowskiej mieści się w obszarze nauk medycznych,
nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie nauk medycznych, w
dyscyplinie medycznej. W swej kilkunastoletniej praktyce medycznej skupia się ona na
roli fizjoterapeuty w profilaktyce i rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami narządów
wewnętrznych, aparatu ruchu poprzez zastosowanie nowoczesnych metod rehabilitacji.
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Korabiewska Izabela, Lewandowska Monika, Białoszewski Dariusz, Pyrka
Barbara. Rola fizjoterapeuty w edukacji seksualnej pacjentów kardiologicznych.
[Red.] Ślachocińska E., Marek H. [W:] Edukacja międzykulturowa w warunkach
kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, tom 3.
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2014. ISBN 978-83-61304-84-5, str. 167183.
Lewandowska Monika, Korabiewska Izabela, Obszynska-Litwiniec Anna,
Rongies Witold, Białoszewski Dariusz. Poziom wiedzy studentów na temat ergonomii
pracy. [Red.] Denek K., Kamińska A., Oleśniewicz P. [W:] Edukacja jutra. Od
uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych. Wyższa Szkola
Humanitas, Sosnowiec 2014. ISBN 978-83-61991-60-1, str. 227-236.
Korabiewska Izabela, Lewandowska Monika,
Węgrzynek Małgorzata,
Białoszewski Dariusz. Ocena wiedzy kobiet na temat ćwiczeń stosowanych w
profilaktyce nietrzymania moczu.[Red.] Denek K. Kamińska A. Oleśniewicz P. [W:]
Edukacja jutra. Aspekty edukacji szkolnej. Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec
2014. ISBN 978-83-61991-60-1, str. 279-288.
Lewandowska Monika, Korabiewska Izabela, Wielgosz Łukasz, Rongies Witold,
Białoszewski Dariusz. Poziom zachowań zdrowotnych w grupie osób
niepełnosprawnych. [Red:] Wolska D. [W:] Osoby niepełnosprawne w drodze ku
dorosłości. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014.
ISBN 978-83-7271-883-9, str. 126-133.
Korabiewska Izabela, Lewandowska Monika, Aptacy Aneta, Rongies Witold,
Białoszewski Dariusz. Determinanty rozwoju uzdolnień artystycznych u osób
z niepełnosprawnością w środowisku włączającym. [Red.] Wolska D. [W:]
Osoby niepełnosprawne w drodze ku dorosłości. Wydawnictwo naukowe
Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014. ISBN 978-83-7271-883-9, str. 165-176.
Lewandowska Monika, Korabiewska Izabela, Obszyńska-Litwiniec Anna,
Białoszewski Dariusz, Gajcy Anna. Poziom wiedzy rodziców na temat możliwości
zastosowania masażu Shantala. [Red.] Suświłło M. Fechner N.A. [W:] Edukacja XXI
wieku 34. Podmioty środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy
XXI wieku. ISBN 978-83-65096-00-6, str. 525-539.
Lewandowska Monika, Korabiewska Izabela, Obszyńska-Litwiniec Anna,
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Białoszewski Dariusz. Zachowania zdrowotne studentów warszawskich uczelni.
[Red.] Denek K, Kamińska A, Oleśniewicz P. [W:] Edukacja Jutra. Aktywność
Fizyczna-Zdrowie-Problematyka czasu wolnego. Wyższa Szkoła Humanitas,
Sosnowiec 2015. ISBN 978-83-64788-23-9, str. 141-151.
8.
Korabiewska Izabela, Lewandowska Monika, Kopania Marta, Białoszewski
Dariusz. Ocena wiedzy wybranych grup zawodowych na temat profilaktyki
przewlekłych bólów krzyża. [Red.] Denek K, Kamińska A, Oleśniewicz P. [W:]
Edukacja Jutra. Aktywność Fizyczna – Zdrowie - Problematyka czasu wolnego.
Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2015. ISBN 978-83-64788-23-9, str. 167-177.
9.
Korabiewska Izabela, Lewandowska Monika, Rajchert Joanna, Białoszewski
Dariusz. Wybrane aspekty aktywności fizycznej jako działanie profilaktyczne w
zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa u osób prowadzących sedenteryjny
tryb życia. . [Red:] Duraj Nowakowska K, Ćwikliński A. [W:] Edukacja Jutra.
Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność człowieka od dzieciństwa do dorosłości.
Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2016. ISBN 978-83-64788-53-6, str. 197-208.
10.
Lewandowska Monika, Korabiewska Izabela, Obszyńska-Litwiniec Anna,
Mętrak Emanuela, Białoszewski Dariusz. Poziom zachowań zdrowotnych w wybranej
grupie dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. [Red:] Duraj-Nowakowska K.
Ćwikliński A. [W:] Edukacja Jutra. Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność
człowieka od dzieciństwa do dorosłości. Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2016.
ISBN 978-83-64788-53-6, str. 209-220.
Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
Wojewódzki Szpital Brudnowski w Warszawie, 1990-2006, starszy technik fizjoterapii
WUM, Zakład Rehabilitacji Oddział Fizjoterapii, 2002-2006, wykładowca
WUM, Zakład Rehabilitacji Oddział Fizjoterapii, 2007- nadal, adiunkt
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 135
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku)Fizykoterapia,
Seminarium licencjackie.
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub
położnictwo – jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia
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Imię i nazwisko
Ludwika Lipińska
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10.2010 r. na podstawie umowa o dzieło dydaktyczne,
wymiar czasu pracy 180 godz., uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy

Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także o
doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki biologiczne, dyscyplina naukowa mikrobiologia
rok nadania 2000
tytuł rozprawy doktorskiej Badania nad ferrytyną w nerwiaku zarodkowym
współczulnym (neuroblastoma)
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki ……--------------------------…..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………----------------------…………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
…………………………………………--------------------------………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
……….........., kierunek studiów…………………………------------------………………….,
rok ukończenia…………………………………
Dorobek naukowy
Krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów
wiedzy/sztuki dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej
naukowych/artystycznych, w których ten dorobek się mieści.
Dorobek naukowy dr Ludmiły Lipińskiej mieści się w obszarze nauk medycznych, nauk
o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie
biologia medyczna. W swej kilkudziesięcioletniej pracy badawczej skupia się ona na
monitorowaniu procesów leczenia na poziomie diagnostyki biochemicznej.
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat
1. L. Lipińska, T. Izbicki, T. Laskowska-Klita, Perek D. Plasma acute phase
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proteins and metalloproteins in children with neuroblastoma at diagnosis.
Ann. New York Acad. Sci. (1995) 762, 443-445
2. T. Izbicki, T. Laskowska-Klita, M. Libhart, L. Lipińska. Czynniki rokownicze
w neuroblastoma u dzieci. Pediatria Polska (1995) LXX: 949-953
3. Laskowska-Klita T., L. Lipińska, i wsp. (1997) Stężenie enolazy neurospecyficznej
(NSE) we krwi dzieci i młodzieży. Pediatria Polska LXXII (1): 31-36
4. Izbicki T., Lipińska L., Laskowska-Klita T. i Grabowska M. (1997) Poziom
enolazy neurospecyficznej w surowicy krwi w ustalaniu rozpoznania i
monitorowaniu przebiegu leczenia w nerwiaku zarodkowym współczulnym
Medycyna Wieku Rozwojowego (2): w druku
5. Lipińska L., Laskowska-Klita T. i Izbicki T. (1997) Enolaza
neurospecyficzna (NSE) w diagnostyce laboratoryjnej nerwiaka
zarodkowego współczulnego. Medycyna Wieku Rozwojowego (2)
6. Lipińska L. i Laskowska-Klita T. (1997) Znaczenie żelaza w procesie
nowotworzenia. Hipoteza medyczna. Medycyna Wieku Rozwojowego (2)
7. Lipińska L. i Izbicki T. (1997) Badania biochemiczne w neuroblastoma w: Badania
diagnostyczne i podstawowe w neuroblastoma (red. T. Izbicki)
8. Izbicki T., Lipińska L., Laskowska-Klita T. i M. Grabowska (1997) Urinary
catecholamines, plasma ferritin and NSE in neuroblastoma. Materiały
przedzjazdowe - XXIXth Meeting of International Society of Pediatric Oncology,
1997
9. Czerwińska B., Wieczorek E., Lipińska L., Maj-Pucek M., Laskowska-Klita T. i
Galczak W. (1997) Granulocyte elastase in umbilical blood as a biochemical
marker of intrauterine infection. Preliminary results. Materia3y przedzjazdowe 2nd World Congress of Labor and Delivery - Rzym 1997.
10. Szymczak E., Lipińska L., Laskowska-Klita T., Radomyska B. i Remer B.
(1997) Lipoproteina (a) jako dodatkowy czynnik zagrożenia miażdżycą w
hiperlipidemiach pierwotnych i wtórnych u dzieci. Badania wstępne. Materiały
przedzjazdowe - V Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą
- Piaski Wielkie k/Wolina - 1997.
Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Zakład Biochemii – asystent 1989-1998
Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne w Pruszkowie – nauczyciel 1999/2000
Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie - wykładowca 2009 – 2010
Collegium Masoviense Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie – wykładowca
2010 nadal
Prywatna firma biostatystyki w dziedzinie medycyny
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 180
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) Biologia medyczna
(wykład i ćw.), Biofizyka (wykład i ćw.), Technologia informacyjna (wykład i ćw.),
a.Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
a. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
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położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub
położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
e. Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Ples Zdzisław
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10.2008 na podstawie umowa o pracę,
wymiar czasu pracy pełny etat, uczelnia stanowi podstawowe miejsce prac

Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także o
doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor nauk społecznych, dyscyplina psychologia
rok nadania 2004
tytuł rozprawy doktorskiej „Psychologia a bezdroża irracjonalizmu”
doktor nauk teologicznych, dyscyplina naukowa teologia
rok nadania 1996;
tytuł rozprawy doktorskiej Podmiotowość człowieka jako kategoria antropologiczna.
Studium teologiczno-filozoficzne ze szczególnym uwzględnieniem aspektów
psychologicznych.
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki ……-----------------------…..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………----------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
…………………………………………………………………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
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………..........,
…………………….,

kierunek

studiów………………--------------------------------

rok ukończenia…………………………………
Dorobek naukowy
Krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów
wiedzy/sztuki dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej
naukowych/artystycznych, w których ten dorobek się mieści.
Dorobek naukowy jaki posiada dr Zdzisław Ples mieści się w obszarze nauk
humanistycznych w dziedzinie nauk teologicznych oraz w dziedzinie nauk społecznych w
dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie psychologicznej.
W swej
kilkudziesięcioletniej pracy naukowej skupia się ona na problematyce etycznej,
zagadnieniach uwarunkowań szeroko rozumianej dehumanizacji człowieka oraz
podmiotowości będącej stanowiącym przymiotem godności jednostki.
wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat
1. Zdzisław Ples, Pietystyczne dziedzictwo Kanta, w: Filozofia Kanta w XXI wieku, red.
nauk. Maria Szyszkowska, Spółdzielnia Wydawnicza ANAGRAM, Warszawa 2005.
2. Zdzisław Ples, Podmiotowość w marksizmie – ideologia a rzeczywistość, [w:] A.
Tjapkin (red. naukowy), Zbornik naucznych trudow, nr 1/2007, Ryga 2007.
3. Zdzisław Ples, Syria, w: Historia i kultura krajów biblijnych, t. III, Wydawnictwo
„Signa Temporis”, Podkowa Leśna 2008.
4. Zdzisław Ples, Natura ludzka w koncepcji Friedricha Dürrenmatta, w: Friedrich
Dürrenmatt. Dehumanizacja człowieczeństwa. Rozprawy i studia Katedry Filozofii
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, red. W. Słomski, Warszawa
2008.
5. Zdzisław Ples, Antropologia grecka a chrześcijańska koncepcja podmiotowości
człowieka, Zbornik naucznych trudow, nr 1/2007, Ryga 2008.
6. Zdzisław Ples, Personalizm – podmiotowa nobilitacja człowieczeństwa, Zbornik
naucznych trudow, nr 2/2007, Ryga 2008.
7. Zdzisław Ples, Podmiotowość w egzystencjalizmie, Dramatyzm wolności i
odpowiedzialności, Zbornik naucznych trudow, nr 2/2007, Ryga 2008.
8. Zdzisław Ples, Obraz natury ludzkiej w świetle twórczości Fiodora Dostojewskiego,
Samuela Backetta, Friedricha Dürrenmatta, s.21, w: Bezsens ludzkiej egzystencji,
Rozprawy i studia Katedry Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w
Warszawie, red. W. Słomski, Warszawa 2008.
9. Zdzisław Ples, Geneza podmiotowości, Signa Temporis, Podkowa Leśna 2009.
10. Zdzisław Ples, Personalno-strukturalne koncepcje funkcjonowania organizacji
wspólnotowych, Człowiek – Świat – Filozofia, Warszawa 2009.
Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
Psycholog, Inspektor analiz społecznych w KWK Jaworzno, 1979-1989.
Prorektor Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej, 1989-1996.
Roczne stypendium naukowe na Newbold College w Anglii 1992-1993.
Rektor Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej, 2000-2003.
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Dyrektor Szkoły Promocji Zdrowia – Studium Fizjoterapii, 2001-2008
Rektor Podkowińskiej Wyższej Szkoły Medycznej, 2008 – nadal
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 60 godz.
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) Etyka zawodowa
(wykład).
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub
położnictwo – jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Grzegorz Bigas
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10.2016 r. na podstawie umowy o dzieło dydaktykczne
wymiar czasu pracy 195, uczelnia stanowi dodatkowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym lub artystycznym
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki …-------------.., dyscyplina naukowa/artystyczna…………...,
rok nadania...........................
tytuł rozprawy doktorskiej ..............................
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
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……………………………………--------------------------------…………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
magister, kierunek studiów fizjoterapia,
rok ukończenia 2011
Wykaz co najwyżej 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10
lat
„Motywacja osób niepełnosprawnych do uprawiania wybranych dyscyplin paraolimpijskich
(koszykówki na wózkach, rugby na wózkach i boccii)” Bartosz Molik, Tomasz Zubala,
Katarzyna Słyk, Grzegorz Bigas, Andrzej Gryglewicz, Beata Kucharczyk; Fizjoterapia 2010,
18, 1, 42-51, ISSN 1230-8323
Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
od 2013 –nadal, Arena Med. prywatny gabinet terapii manualnej – fizjoterapeuta
od 2012-2014, Fizjo-Med. Poland prywatny gabinet terapii narządu ruchu – fizjoterapeuta
od 2009 – nadal, Centrum Zdrowia Dziecka - fizjoterapeuta
od 2008-2012, NZOZ „NIKOMED” – fizjoterapeuta
od 2008-2007, Placówka Oświatowa „Moje dziecko” – fizjoterapeuta

Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku): 195 godz.
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) ): Metody
fizjoterapeutyczne PNF (wykład i ćwiczenia), Terapia manualna z anatomią palpacyjną
(wykład i ćwiczenia), Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii narządu ruchu
(wyk., ćwiczenia).
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
– jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia

25

Imię i nazwisko
Jolanta Bilecka-Chrabąszcz
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10.2011 r. na podstawie umowy o dzieło dydaktyczne
wymiar czasu pracy 30 godz., uczelnia stanowi dodatkowe miejsce pracy

Informacja o dorobku naukowym lub artystycznym
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
Studia podyplomowe w zakresie: neurologia st. I
doktor, dziedzina nauki/sztuki …-------------.., dyscyplina naukowa/artystyczna…………...,
rok nadania...........................
tytuł rozprawy doktorskiej ..............................
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------- …………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
lekarz, kierunek studiów lekarski ,
rok ukończenia 1977
Informacja o najważniejszych osiągnięciach naukowych w dyscyplinie/dyscyplinach
związanych z kierunkiem studiów:
--------------Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
od 1977-1980, STOCER Konstancin – stażysta/ młodszy asystent
od 1980-1981, Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa – asystent
od 1981-1983, Klinika Neurologii Akademii Medycznej - asystent
od 1983-1987, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Warszawie - asystent
od 1990-1994, Zespół Opieki Zdrowotnej Grodzisk Mazowiecki – asystent neurologa, lekarz
pogotowia ratunkowego
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od 1994-1998, Areszt Śledczy Warszawa Mokotów – kierownik ambulatorium, konsultant
neurolog
od 1998-2008, MSWiA Warszawa –członek komisji lekarskiej
od 1998 – nadal, działalność gospodarcza - lekarz neurolog
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 30 godz.
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku): Fizjoterapia kliniczna
w psychiatrii (wykład).
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
– jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia
Imię i nazwisko
Aneta Błońska
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10.2010 r. na podstawie umowy o pracę
wymiar czasu pracy pełny etat, uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także o
doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki …-------------.., dyscyplina naukowa/artystyczna…………...,
rok nadania...........................
tytuł rozprawy doktorskiej ..............................
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
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podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------------------…………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
magister, kierunek studiów fizjoterapia,
rok ukończenia 2006
Informacja o najważniejszych osiągnięciach naukowych w dyscyplinie/dyscyplinach
związanych z kierunkiem studiów:
--------------Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
Od 2016 – nadal – Respiromix, na stanowisku fizjoterapeuta
2001 – 2004 – Prywatny Dom Opieki, na stanowisku fizjoterapeuta
2001 – 2009 – NZOM MEDICINAL CENTRE, na stanowisku fizjoterapeuta
2008 – 2013 – SPZOZ – ZOL im. Sue Ryder, na stanowisku fizjoterapeuta
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 270
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) Fizjoterapia kliniczna
w geriatrii (wykłady i ćwiczenia), Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii
(wykłady i ćwiczenia), Praktyka semestralna, Praktyka fizjoterapeutyczna, kierownik
praktyk zawodowych, Fizykoterapia (wykłady i ćwiczenia).
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b.Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c.Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki położniczej
(dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d.Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo –
jeśli dotyczy)
e.Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f.Inne zajęcia
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Imię i nazwisko
Justyna Boczkowska
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10.2015 r., a od na podstawie umowy o dzieło dydaktyczne,
wymiar czasu pracy 240 godz., uczelnia stanowi dodatkowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym lub artystycznym
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
Studia podyplomowe w zakresie: Geriatria i opieka długoterminowa
Studia podyplomowe w zakresie: Przygotowanie pedagogiczne
doktor, dziedzina nauki/sztuki …-------------.., dyscyplina naukowa/artystyczna…………...,
rok nadania...........................
tytuł rozprawy doktorskiej ..............................
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------- …………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
magister, kierunek studiów fizjoterapia ,
rok ukończenia 2011
Informacja o najważniejszych osiągnięciach naukowych w dyscyplinie/dyscyplinach
związanych z kierunkiem studiów:
--------------Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
2003 –2016, Stowarzyszeniu Dzieci Niepełnosprawnych UŚMIECH DZIECKA przy
Szkole Podstawowej w Mszczonowie
2003 –2007, prowadzenie Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie
2007 – 2012, prowadzenie Gabinetu Fizykoterapii w Punkcie Rehabilitacji
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Profilaktyczno-Leczniczej w Gminnym Centrum Zdrowia w Żabiej Woli
2014 – nadal nauczyciel w Policealnej Szkole Medycznej dla Młodzieży przy Collegium
Masoviense w Żyrardowie,
2016 - nadal, własna działalność gospodarcza w FizjoEdu - Just Justyna Boczkowska
• fizjoterapeuta oraz diagnosta i terapeuta SI w SPEKTRUM - Centrum
Kompleksowej Terapii Psychologiczno Pedagogicznej dla dzieci w Grodzisku
Mazowieckim
• fizjoterapeuta oraz diagnosta i terapeuta SI w Przychodni specjalistycznej dla
dzieci i młodzieży NZOZ NEO – MEDICA w Żyrardowie
Istnieje ścisły związek pomiędzy skrótowo wykazanym doświadczeniem zawodowym
wykładowcy a jego umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów kształcenia dla
wnioskowanego kierunku.
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku): 240 godz.
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku): Fizjoterapia w
reumatologii (wykład), Anatomia ogólna (wykład i ćw.), Teoria masażu (wykład),
Fizjoterapia ogólna (wykład i ćw.).
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
– jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia
Imię i nazwisko
Piotr Chyliński
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10.2010 r., a od na podstawie umowy o dzieło dydaktyczne,
wymiar czasu pracy 405 godz., uczelnia stanowi dodatkowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym lub artystycznym
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki …-------------.., dyscyplina naukowa/artystyczna…………...,
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rok nadania...........................
tytuł rozprawy doktorskiej ..............................
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------- …………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
magister, kierunek studiów rehabilitacja,
rok ukończenia 1990
Informacja o najważniejszych osiągnięciach naukowych w dyscyplinie/dyscyplinach
związanych z kierunkiem studiów:
--------------Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
od 1985 – 2003, Medyczne Studium Zawodowe nr 6 Konstancin Jeziorna – nauczyciel
od 2003 – 2004, Akademia Medyczna w Warszawie, Oddział Fizjoterapii- wykładowca
od 2004 – 2005, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji
Ruchowej – wykładowca
od 2004 – 2012, Collegium – Studium Rehabilitacji Warszawa – nauczyciel
od 2006 – nadal, Wyższa Szkoła Mazowiecka Warszawa – asystent
od 1990 – nadal, praktyka prywatna w zakresie fizjoterapii

Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku): 405 godz.
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku): Metodyka masażu
sportowego (wykład i ćw), Masaż tensegracyjny (wykład i ćw),Manualny drenaż
limfatyczny (wykład i ćw), Masaż segmentarny (wykład i ćw), Organizacja, planowanie i
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stosowanie masażu leczniczego (wykład i ćw), Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w
masażu medycznym (wykład i ćw), Zaopatrzenie ortopedyczne (wykład i ćw),
Kinezjologia (wykład i ćw), Metody fizjoterapii PNF(wykład i ćw).
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
– jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Danuta Drygas
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10.2009 r., na podstawie umowy o dzieło dydaktyczne,
wymiar czasu pracy 180 godz. , uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym lub artystycznym
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki …-------------.., dyscyplina naukowa/artystyczna…………...,
rok nadania...........................
tytuł rozprawy doktorskiej ..............................
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------------------…………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
magister pielęgniarstwa, kierunek studiów pielęgniarstwo
rok ukończenia 1980
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Informacja o najważniejszych osiągnięciach naukowych w dyscyplinie/dyscyplinach
związanych z kierunkiem studiów:
---------------------Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
od 1968 – 1974, Szpital psychiatryczny w Pruszkowie - pielęgniarka oddziałowa
od 1974 – 1982, Liceum medyczne - nauczyciel
od 1982 – 1985, Liceum medyczne - kierownik szkolenia
od 1985 – 2009, Medyczna Szkoła Policealna, Pruszków - nauczyciel
od 2011 – nadal, Medyczna Szkoła Policealna, Warszawa - nauczyciel

Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) : 180 godz.
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku): Fizjologia (ćw.),
Patofizjologia ogólna (ćw), Anatomia ogólna (wykład i ćw.).
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
– jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Paweł Furmaniak
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 01.10.2015 na podstawie umowy o dzieło dydaktyczne,
wymiar czasu pracy 315 godz., uczelnia stanowi dodatkowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także o
doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
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Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki …-------------.., dyscyplina naukowa/artystyczna…………...,
rok nadania ...........................
tytuł rozprawy doktorskiej ..............................
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------------------…………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
magister, kierunek studiów fizjoterapia,
rok ukończenia 2012
Informacja o najważniejszych osiągnięciach naukowych w dyscyplinie/dyscyplinach
związanych z kierunkiem studiów:
-----------------------Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
2016 – obecnie - Praca na stanowisku terapeuty manualnego, fizjoterapeuty w
UNICLINIC – Warszawa
2015 –2016 – Praca na stanowisku terapeuty manualnego w gabinecie terapii manualnej
REMEDICA – Warszawa
2014 –2016 – Praca na stanowisku fizjoterapeuty na oddziale ortopedii i neurologii w
Całodobowym Zakładzie Opieki i Rehabilitacji ACM – Warszawa
2010 –2014 – Praca na stanowisku fizjoterapeuty w NZOZ Przychodnia Lekarsko Rehabilitacyjna NIKOMED - Warszawa
2010 – Staż pracy na stanowisku fizjoterapeuty w pracowni kinezyterapii oraz
rehabilitacji domowej w Samodzielnym Państwowym Zespole Zakładów Opieki
Zdrowotnej - Szydłowiec
2009 –2010 – Staż pracy na stanowisku fizjoterapeuty w pracowni fizykoterapii w
Samodzielnym Państwowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej –Szydłowiec

Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 315 godz.
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Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) Kinezyterapia (wykład
i ćw), Terapia manualna (wykład i ćw.), Terapia manualna z anatomią palpacyjną
(wykład i ćw).
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
– jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia
Imię i nazwisko
Katarzyna Karbowniczek
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10. 2019 r. na podstawie umowy o dzieło dydaktyczne,
wymiar czasu pracy45 godz., uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym lub artystycznym
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki …-------------.., dyscyplina naukowa/artystyczna…………...,
rok nadania...........................
tytuł rozprawy doktorskiej ..............................
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------------------…………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
magister, kierunek studiów fizjoterapia,
rok ukończenia 2018
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Wykaz co najwyżej 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10
lat
Informacja o najważniejszych osiągnięciach naukowych w dyscyplinie/dyscyplinach
związanych z kierunkiem studiów:
--------------Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
Krótki opis doświadczenia zawodowego zdobytego poza uczelnią ze wskazaniem na jego
związek
z zakresem prowadzonych zajęć.
2016 – 2018 Opieka medyczna w klubie piłkarskim Orion Cegłów

Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku): 45 godz.
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) ): Fizjoterapia
kliniczna w internie (wykład i ćwiczenia).
g. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
h. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
i. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
j. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
– jeśli dotyczy)
k. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
l. Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Wojciech Kłudkiewicz
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 01.10.2010 na podstawie umowy o pracę,
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wymiar czasu pracy pełny etat, uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także o
doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki …-------------.., dyscyplina naukowa/artystyczna…………...,
rok nadania...........................
tytuł rozprawy doktorskiej ..............................
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------------------…………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
magister, kierunek studiów rehabilitacja ruchowa,
rok ukończenia 1990
Informacja o najważniejszych osiągnięciach naukowych w dyscyplinie/dyscyplinach
związanych z kierunkiem studiów:
-------------------------Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

2016- nadal Centrum Medycyny i Rehabilitacji w Żyrardowie.
2015 Centrum Rehabilitacji Artkinezis Żyrardów, Koordynator Fizjoterapii
2014 Centrum Rehabilitacji Artkinezis w Pęcice, Fizjoterapeuta
2008 – Centrum Rehabilitacji Artkinezis – Pęcice.
•
Na stanowisku Fizjoterapeuty. Zakres obowiązków Indywidualna
praca z pacjentem w dziale kinezyterapii.
1992 –2008 ZPZ ZOZ SOLEC. Zakład Rehabilitacji Leczniczej. ul. Mokotowska
15 w Warszawie.
•
Na stanowisku młodszego asystenta – Magister Rehabilitacji Ruchowej.
Fizjoterapia narządu ruchu. Praca w dziale kinezyterapii, Indywidualna
praca z pacjentem, Prowadzenie ćwiczeń i instruktarzy indywidualnie z
pacjentem, ćwiczenia ogólnousprawniające ( zespołowe) w jednostkach
chorobowych, ćwiczenia w systemie bloczkowo-ciężarkowym. Rehabilitacja
domowa.
1992 Zakład Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wola. ul. Ciołka11.
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Na stanowisku młodszego asystenta – Magister Rehabilitacji Ruchowej.
1990 – 1991 ZOZ Warszawa Wola-Wschód. ul. Kasprzaka 17.
•
Na stanowisku Masażysty, później młodszego asystenta – Magister
Rehabilitacji Ruchowej.
•

⚫

Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 460 godz.
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) Metodyka masażu
sportowego (wykład i ćw.), Organizacja, planowanie i stosowanie masażu leczniczego
(wykład i ćw.), Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym (wykład i ćw.),
Fizjoterapia ogólna (wykład i ćw.), Masaż leczniczy (wykład i ćw.), Masaże relaksacyjne
(wykład i ćw.), Masaż tensegracyjny (wykład i ćw.), Masaż segmentarny(wykład i ćw.) ,
Manualny drenaż limfatyczny(wykład i ćw.).
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
– jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia
Imię i nazwisko
Arkadiusz Leszkiewicz
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10.2011 r na podstawie umowy o dzieło dydaktyczne,
wymiar czasu pracy 285 godz., uczelnia stanowi dodatkowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także o
doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki …-------------.., dyscyplina naukowa/artystyczna…………...,
rok nadania...........................
tytuł rozprawy doktorskiej ..............................
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
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profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------------------…………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
magister, kierunek studiów fizjoterapia,
rok ukończenia 2000
Informacja o najważniejszych osiągnięciach naukowych w dyscyplinie/dyscyplinach
związanych z kierunkiem studiów:
---------------------------

Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
Od 2000 – nadal - praca w charakterze nauczyciela i trenera WF
Od 2000 – nadal – prywatna praktyka fizjoterapeutyczna
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 285 godzin
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) Kształcenie ruchowe i
metodyka nauczania ruchu (wykłady, ćwiczenia), Adaptowana aktywność fizyczna i
sportowa osób z niepełnosprawnością (wykłady i ćwiczenia), Gimnastyka korektywna
(wykłady, ćwiczenia)
a.Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
g. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
h. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
i. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo –
jeśli dotyczy)
j. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
k. Inne zajęcia
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Imię i nazwisko
Anna Olczak
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10.2010 r.na podstawie umowy o dzieło dydaktyczne,
wymiar czasu pracy 75 godz. , uczelnia stanowi dodatkowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym lub artystycznym
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
Studia Podyplomowe w zakresie: Rachunkowość
doktor, dziedzina nauki/sztuki …-------------.., dyscyplina naukowa/artystyczna…………...,
rok nadania...........................
tytuł rozprawy doktorskiej ..............................
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------------------…………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
magister, kierunek studiów Ekonomia i organizacja obrotu i usług
rok ukończenia 1976
Informacja o najważniejszych osiągnięciach naukowych w dyscyplinie/dyscyplinach
związanych z kierunkiem studiów:
------------------------Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
od 1997 – nadal, Pracownik Zespół Szkół nr. 2 im. Gen. J. Bema w Milanówku, nauczyciel
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
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akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) : 75 godz.
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku): Zarządzanie
działalnością gospodarczą(wykład i ćw.).
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
– jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia
Imię i nazwisko
Justyna Pajdzińska, PESEL 86122704109
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.02.2017 r. na podstawie umowy o dzieło dydaktyczne,
wymiar czasu pracy 195 godz. , uczelnia stanowi dodatkowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym lub artystycznym
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki …-------------.., dyscyplina naukowa/artystyczna…………...,
rok nadania...........................
tytuł rozprawy doktorskiej ..............................
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------- …………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
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magister, kierunek studiów fizjoterapia,
rok ukończenia 2015
Informacja o najważniejszych osiągnięciach naukowych w dyscyplinie/dyscyplinach
związanych z kierunkiem studiów:
--------------Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
od 2011 – nadal, Szpital Zachodni im. Jana Pawła II Grodzisk Mazowiecki – fizjoterapeuta
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku): 195 godz.
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku): Fizjoterapia kliniczna
w neurologii i neurochirurgii (wykłady i ćwiczenia), Fizjoterapia kliniczna w geriatrii
(wykłady i ćwiczenia), Metodyka masażu kosmetycznego i profilaktycznego (wykłady i
ćwiczenia).
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
– jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia
Imię i nazwisko
Zofia Patoka
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10.2009 r. na podstawie umowy o dzieło dydaktyczne
wymiar czasu pracy 240 godz., uczelnia stanowi dodatkowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym lub artystycznym
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki …-------------.., dyscyplina naukowa/artystyczna…………...,
rok nadania...........................
tytuł rozprawy doktorskiej ..............................
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,
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dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------- …………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
magister, kierunek studiów filologia angielska,
rok ukończenia 1969
Informacja o najważniejszych osiągnięciach naukowych w dyscyplinie/dyscyplinach
związanych z kierunkiem studiów:
Autorka podręczników do nauki języka angielskiego
Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
od 1969 – 1972, Liceum Ogólnokształcące im. Tomasz Zana w Pruszkowie – nauczyciel
od 1972 – nadal, Warszawski Uniwersytet Medyczny - starszy wykładowca
od 1997 – nadal, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie - kierownik
zakładu języków obcych
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) : 240 godz.
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku): Język obcy B2
(wykład i ćwiczenia).
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
– jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia
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Imię i nazwisko
Rafał Rogulski
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 01.10.2018 r. na podstawie umowa o pracę,
wymiar czasu pracy pełny etat, uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także o
doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki …-------------.., dyscyplina naukowa/artystyczna…………...,
rok nadania...........................
tytuł rozprawy doktorskiej ..............................
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------------------…………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
magister, kierunek studiów fizjoterapia,
rok ukończenia 2016
Informacja o najważniejszych osiągnięciach naukowych w dyscyplinie/dyscyplinach
związanych z kierunkiem studiów:
Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
Krótki opis doświadczenia zawodowego zdobytego poza uczelnią ze wskazaniem na jego
związek z zakresem prowadzonych zajęć.
01.01.2018 – 01.06.2018 - Centrum RIM (dyrektor działu fizjoterapii)
01.10 2016 – 01.01.2018 - Centrum RIM (starszy fizjoterapeuta)
01.10.2015 – 01.10.2018 - NZOZ ORTO J.J. Sobol (starszy fizjoterapeuta)
01.01.2013 – nadal – hospicjum Sokrates (fizjoterapeuta)
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Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 460 godz.
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) Podstawy fizjoterapii
klinicznej (wykład i ćw.), Zaopatrzenie ortopedyczne (wykład i ćw.), Kinezjologia
(wykłady i ćw.), Metody fizjoterapii PNF (wykłady i ćw.)
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
– jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia
Imię i nazwisko
Beata Śleszyńska
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10.2014 r. na podstawie umowy o dzieło dydaktyczne
wymiar czasu pracy: 90 godz., uczelnia stanowi dodatkowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także o
doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki, dziedzina naukowa/artystyczna …........----------------...........
tytuł rozprawy doktorskiej …....----------------------------............................
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
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podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------------------…………………………………

Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
magister, kierunek studiów Pedagogika,
rok ukończenia 2011
WUM – dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych
rok ukończenia 2013

Dorobek naukowy
----------------------Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
Praca w Fundacji Źródła Życia
Twórczyni programu z zakresu edukacji zdrowotnej Zdrowo na Nowo
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku 90 godzin
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) ). Żywienie człowieka z
elementami dietetyki (wykład i ćw.).
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo –
jeśli dotyczy)
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e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Małgorzata Weremczuk
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 01.10.2018 na podstawie umowy o pracę,
wymiar czasu pracy pełny etat, uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także o
doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki …-------------.., dyscyplina naukowa/artystyczna…………...,
rok nadania...........................
tytuł rozprawy doktorskiej ..............................
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------------------…………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
magister, kierunek studiów fizjoterapia,
rok ukończenia 2011
Informacja o najważniejszych osiągnięciach naukowych w dyscyplinie/dyscyplinach
związanych z kierunkiem studiów:
Małgorzata Anna Weremczuk, Postępowanie rehabilitacyjne w schorzeniach stawu barkowo
obojczykowego. Od diagnozy do terapii. Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, 2014.
Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
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2010 - 2012 Ośrodek Rehabilitacji Jeździeckiej, Adamów Stary – Fizjoterapeuta
2012 - 2014 Centrum Medyczne „Medyceusz”, Łódź – Fizjoterapeuta
2013 - nadal Grupa IMM, Instytut Medycyny Manualnej, Łódź – Fizjoterapeuta
2014 – 2016 Centrum Medyczne „ProMed”, Pabianice – Fizjoterapeuta
2017 – nadal NZOZ Terapia – Poradnia Rehabilitacyjna, Łódź – Fizjoterapeuta
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku)135 godz.
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) Fizjoterapia w
ginekologii i położnictwie (wykład i ćwiczenia), Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i
traumatologii narządu ruchu (ćw.), Fizjoterapia kliniczna w chirurgii(wykład i ćw.)
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
– jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia
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