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Doświadczenie zawodowe
psycholog transportu
M&M Sp.zo.o. Chorzów
od czerwca 2017 (od 1 roku i 10 miesięcy)
Badania psychologiczne z zakresu psychologii transportu

właściciel, psycholog transportu
Pracownia Psychologii Pracy w Sośnicowicach
od maja 2015 (od 3 lat i 11 miesięcy)
Badania psychologiczne z zakresu psychologii transportu

właściciel, psycholog transportu
Pracownia Psychologii Pracy w Chorzowie
od marca 2015 (od 4 lat i 1 miesiąca)
Badania psychologiczne z zakresu psychologii transportu

właściciel, psycholog transportu
Pracownia Psychologii Pracy w Świętochłowicach
od marca 2013 (od 6 lat i 1 miesiąca)
Badania psychologiczne z zakresu psychologii transportu i medycyny pracy
www.psychotechnikaslask.pl

psycholog transportu
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 schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie
maj 2017 - czerwiec 2017

wolontariusz "Wigilia dla samotnych"
grudzień 2016 - grudzień 2016

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)

Języki
Angielski
dobry

Rosyjski
dobry

Hiszpański
podstawowy

Niemiecki
podstawowy

Dodatkowe informacje
Szkolenia
2014-09 Metodyka badań kierowców w świetle nowych rozporządzeń związanych z ustawą o
kierujących pojazdami - Uniwersytet Warszawski
2014-08 Zmiany w psychologicznym orzecznictwie o zdolności do kierowania pojazdami w świetle
nowych przepisów prawa - Instytut Medycyny Pracy im.prof.dra med. Jerzego Nofera w Łodzi;

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:
2014-11-20 Nowoczesne narzędzia dla psychologów transportu - Katowice;
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" - Warszawa;
2012-04-(19-20) "Po drugiej stronie lustra" Konferencja na temat zaburzeń osobowości - Warszawa.

Hobby
Podróże, turystyka górska, literatura (buddyzm, rozwój duchowy, psychologia), fotografia, zwierzęta,
sport (siłownia, joga, rower, rolki, jogging), świadomy rozwój (własna terapia, medytacja, udział w
warsztatach rozwoju inteligencji duchowej, emocjonalnej, personal branding, sound theraphy)

