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Doświadczenie zawodowe

właściciel
Pracownia Psychologii Pracy w Świętochłowicach
od marca 2013 (od 3 lat i 6 miesięcy)
Badania psychologiczne z zakresu psychologii transportu i medycyny pracy
www.psychotechnikaslask.pl

psycholog
Centrum Badań Psychologicznych w Katowicach
listopad 2012 - luty 2013 (przez 4 miesiące)
badania psychotechniczne kierowców/operatorów

praktykant
Kolejowy Zakład Medycyny Pracy w Katowicach
październik 2012 - październik 2012 (przez 1 miesiąc)

stażysta w Pracowni Psychologicznej SGSP
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
lipiec 2012 - lipiec 2012 (przez 1 miesiąc)

stażysta na oddziale psychogeriatrii
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
luty 2011 - kwiecień 2011 (przez 3 miesiące)

praktykant
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie
październik 2008 - styczeń 2009 (przez 4 miesiące)

praktykant
Szpital Tworkowski w Pruszkowie
wrzesień 2008 - wrzesień 2008 (przez 1 miesiąc)



Projekty

wolontariusz w Hospicjum w Gliwicach
maj 2016 - sierpień 2016



Edukacja

Psychologia Transportu, studia podyplomowe
Uniwersytet Warszawski
luty 2011 - grudzień 2011 (przez 11 miesięcy)

Psychologia (specjalność kliniczna), magisterskie
WSFiZ w Warszawie
wrzesień 2004 - wrzesień 2009 (przez 5 lat i 1 miesiąc)



Dodatkowe informacje

Szkolenia
2013-09 Badania psychologiczne w aspekcie orzekania o zdolności do pracy - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach;
2012-09 Przeszkolenie w zakresie czynników ryzyka zawodowego i szczególnych wymogów sprawności psychicznych w odniesieniu do osób
zatrudnionych w transporcie kolejowym oraz metodyki badań psychologicznych - PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy w Warszawie;
2011-09 Zaawansowane metody komputerowe (Wiedeński System Testów) - zajęcia prowadzone w Zakładzie Psychologii Wojskowego Instytutu
Medycyny Lotniczej w Warszawie;
2010-12 Podstawy wykorzystania testu MMPI - badanie, interpretacja, opracowanie wyników. Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci
Dorosłych i Rodzin w Sopocie;
2010-11 Metody oceny neuropsychologicznej - specyfika badania, formułowanie hipotez, dobór metod diagnostycznych. Pracownia Pomocy
Psychologicznej dla Dzieci Dorosłych i Rodzin w Sopocie

KONFERENCJE:
2012-04-21 "Człowiek chory w środowisku. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi". Udział w warsztatach: "Drzewo życia - warsztat
arteterapeutyczny" oraz warsztat "Praca w środowisku z osobami chorującymi psychicznie - studium przypadku";
2012-04-(19-20) "Po drugiej stronie lustra" Konferencja na temat zaburzeń osobowości.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2153 z późniejszymi zmianami.

