Cykl paneli dyskusyjnych Student WNS idzie do pracy
w ramach II Wielkopolskich Targów Pracy i Rozwoju ps!kariera
Ideą paneli dyskusyjnych jest bezpośrednie spotkanie studentów ze specjalistami w danych
dziedzinach (przedstawicielami zawodów interesujących z punktu widzenia studenta WNS),
które pomogłoby studentom zyskać wyobrażenie o danej karierze i związanej z nią ścieżce
rozwoju. Chcemy, aby to wydarzenie miało charakter rozmowy między specjalistami i
studentami, podczas której studenci będą mogli zadawać Panelistom pytania o ich
doświadczenia zawodowe. Goście są reprezentantami różnych zawodów, aby umożliwić
studentom szersze spojrzenie na możliwości rynku pracy dla absolwentów kierunków
społecznych.

I panel dyskusyjny – 23.04.2013
Beata Dranikowska
Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
ukończyła również psychologię na poznańskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Ma
ponad 10-letnie doświadczenie w branży marketingowej, z czego 5 lat pracowała jako
Communication Manager dla dużej sieci handlowej, gdzie zajmowała się komunikacją
marketingową i PRem. Jako freelancer współtworzy projekty marketingowe dotyczące kreacji
miejsca sprzedaży, marki i wizerunku biznesowego. Pracuje również jako trener - prowadzi
szkolenia i warsztaty o charakterze zarówno biznesowym, jak i rozwojowym. Wkrótce
rozpoczyna pracę jako trener wewnętrzny w dziale HR dużej firmy z branży multimediów.
Współpracuje z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia o
tematyce związanej m. in. planowaniem kampanii reklamowych oraz kształtowaniem wizerunku
publicznego. www.bsolutions.pl
Dorota Gołąb
W 1992 roku ukończyła Psychologię na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu i w tym
samym roku podjęła pracę w Wielkopolskim Centrum Onkologii na stanowisku psychologa; od
września 2005 roku pełni funkcję kierownika Pracowni Psychologii Klinicznej w Wielkopolskim
Centrum Onkologii; posiada certyfikat psychoonkologa i superwizora psychoonkologii, tytuł
trenera szkoleń w zakresie psychoonkologii, posiada certyfikat arteterapeuty; interesuje się
psychoonkologią
i
arteterapią
(zwłaszczachoreoterapią).
Martyna Nowak
Psycholog sportu z nominacją Polskiego Komitetu Olimpijskiego (2008, 2010, 2012),
certyfikowany psycholog sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W 2007 roku
ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Doktorantka na Wydziale Psychologii SWPS. Współpracuje z ośrodkami medycyny sportowej

oraz kołami naukowymi psychologii sportu. Posiada doświadczenie w pracy z zawodnikami
dyscyplin indywidualnych i drużynowych. Autorka i współautorka publikacji z zakresu
psychologii sportu, autorka rozdziałów w książkach Uwierzyć w wygraną oraz Pod Presją (red.
Paweł Habrat). Prowadzi wykłady i szkolenia dla trenerów i psychologów dotyczące metod
stosowanych w psychologii sportu.

II panel dyskusyjny – 14.05.2013
Wojciech Busiel

Z wykształcenia psycholog, z zawodu szef, trener i psychoterapeuta. Absolwent Poznańskiej
Psychologii na UAM, jeden z założycieli firmy doradczo szkoleniowej Grupa Szkoleniowa
Halibut, www.halibut.pl. W Grupie Szkoleniowej odpowiedzialny jest za metodologię pracy z
grupami, szkolenie trenerów i konstruowanie programów rozwojowych. Jest członkiem i
certyfikowanym trenerem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Psychoterapeutycznie
pracuje w nurcie terapii psychodynamicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa
Psychoterapii Psychodynamicznej i absolwentem Szkoły Psychoterapii Krakowskiego Centrum
Psychodynamicznego. Pracuje także w Instytucie Psychologii UAM, gdzie prowadzi treningi
interpersonalne.

Anna Hryniewiecka
Historyczka sztuki, absolwentka podyplomowych studiów zarządzania przedsiębiorstwami, od
stycznia 2012 roku dyrektorka Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, jednej z największych
instytucji upowszechniania kultury w Polsce. Przez 12 lat zastępczyni dyrektora, odpowiadała za
program tej instytucji. Wcześniej dziennikarka w poznańskim oddziale Telewizji Polskiej oraz
sekretarz redakcji Radia „S” w Poznaniu. Przez 6 lat pełniła rolę rzecznika prasowego
Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta. Jedna z założycielek Sztabu Antykryzysowego
na rzecz poznańskiej kultury, organizatorka Poznańskiego Kongresu Kultury w 2012 roku.

Lech Kaczmarek
Doktorant na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, psycholog transportu.

III panel dyskusyjny – 21.05.2013
Konrad Bugiera
Specjalista w kreowaniu wizerunku firm, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które swoją
działalność opierają na specjalistycznej wiedzy. Tworzył i wdrażał strategie oraz plany działań
komunikacyjnych dla takich firm jak Bridgestone Poznań (branża motoryzacyjna), Checkpoint

Systems (zabezpieczenia antykradzieżowe), Piszcz, Norek i Wspólnicy (kancelaria prawna),
Solaris Bus & Coach (branża motoryzacyjna), NICKEL Development (branża deweloperska),
Centrum Wycieczkowe LECH (atrakcja turystyczna Kompanii Piwowarskiej).
Z wykształcenia ekonomista. Ukończył studia na specjalności Publicystyka Ekonomiczna i Public
Relations na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest autorem
szkoleń i wykładów z wystąpień publicznych oraz prowadzenia kampanii PR.
Pracował dla takich klientów jak: Bridgestone Poznań, Checkpoint Systems CEE, IKEA Poznań,
Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy, Nickel Development, Poznański Akademicki
Inkubator Przedsiębiorczości, Solaris Bus&Coach, Szelągiewicz Nieruchomości, BUILDgreen
Design.

Dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak
Początek pracy już na 5. roku studiów (1982) w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i
Psychicznie
Chorych
w
Gnieźnie,
gdzie
pozostałam
do
1985.
Od 1985-2006 Wielkopolskie Centrum Onkologii i od 1987 do nadal Ginekologiczno-Położniczy
Szpital Kliniczny UM w Poznaniu.
Dyplom ukończenia studiów UAM na kierunku psychologia: mgr psychologii specjalność:
psychologia kliniczna
Aktualnie: specjalista psycholog kliniczny, dr n. biolog (doktorat realizowany w Uniwersytecie
Medycznym), certyfikat psychoonkologa (nr 22) i superwizora psychoonkologii (nr 16).
Reprezentuję koleżanki z którymi współpracuję w GPSK UM - jestem kierownikiem Zespołu
Psychologów.
W ramach indywidualnej praktyki przez 17 lat prowadziłam szkołę rodzenia.
Koordynator merytoryczny (nieformalnie organizator) szkolenia specjalizacyjnego w zakresie
psychologii klinicznej (na warunkach niekomercyjnych), które prowadzone jest w
Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu (I edycja 2011-2015)
Niedawno (grudzień 2012) powierzono mi obowiązki przewodniczącej Oddziału Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu.
Lubię brać czynny udział w konferencjach, w dorobku posiadam około 50 opublikowanych prac
w czasopismach recenzowanych oraz rozdziałów w podręcznikach w obszarze onkologii i
ginekologii, położnictwa, neonatologi .
Od 4 lat studentka (III wieku) Uniwersytetu Artystycznego.Indywidualna wystawa malarstwa i
rysunku (2010) w Galerii Debiut w CK Zamek - "Moje życie, mój czas", a także kilka wystaw
zbiorowych.

Dr hab. Beata Skowron-Mielnik
Absolwentka i wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalista z zakresu
zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwach, szczególnie metod organizowania pracy,
elastycznego czasu pracy i zarządzania wynikami pracy. Doradca biznesowy (ekspertyzy
dotyczące projektowania struktur organizacyjnych, zarządzania kadrami, zmian
organizacyjnych) i kierownik studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami
ludzkimi oraz zarządzania przedsiębiorstwami. Inspirator i współautorka koncepcji specjalności
studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.Autorka publikacji naukowych, w tym „Zarządzanie

czasem pracy w przedsiębiorstwie” (2001 i 2003) oraz „Elastyczna organizacja pracy w
przedsiębiorstwie” (2012). Certyfikowany asesor Thomas International w zakresie
wykorzystania metod badania predyspozycji zawodowych metodą PPA i TST.

IV panel dyskusyjny – 28.05.2013
Justyna K. Ochędzan
Vice Prezes Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej, dyrektor WRK Związku Organizacji
Pozarządowych. Zarządza organizacją, prowadzi szkolenia, doradztwo. Wielkopolska Rada
Koordynacyjna działa między innymi na rzecz animowania wolontariatu, inicjowania i pomocy
w uruchomieniu nowych społecznych inicjatyw.

Mirosława Majerowicz-Klaus
Ukończone studia z pedagogiki, psychoterapii, psychologii i seksuologii. Psychoterapeutka,
specjalistka w seksuologii, biegły sądowy, pracuje w Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia
w Szpitalu Klinicznym w Poznaniu, prowadzi Ośrodek Terapii Małżeństwa i Rodziny.

dr Monika Zielona-Jenek
Psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
biegły sądowy w sprawach dotyczących wykorzystania seksualnego dziecka. Zainteresowania
badawcze obejmują problem przemocy wobec dziecka, wiarygodności dziecka jako świadka,
użyteczność metod diagnostycznych w opiniodawstwie sądowym. Autorka licznych publikacji na
ten
temat.

