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Prowadzący zajęcia na studiach podyplomowych „LIDER – kreowanie przywództwa i rozwoju
zawodowego”

mgr Barbara Kohlbrenner – doradca wizerunkowy, Barbara Kohlbrenner doradca wizerunkowy i trener
rozwoju osobistego, ekspert dress code business, stylistka TVN Style w programie „ W poszukiwaniu
piękna”, bohaterka książki "Sukces jest kobietą". Uczę jak świetnie wyglądać pozostając sobą. Inspiruję
do pozytywnych zmian.
Zaufały mi już setki osób, a w tym ludzie biznesu, kadra menadżerska, osoby publiczne, kobiety i
mężczyźni. Prowadzę szkolenia dla firm z zakresu wizerunku biznesowego, występuję jako mówca na
konferencjach. Przez wiele lat pracowałam w międzynarodowych korporacjach, budując wizerunek firm i
marek. Wizerunek biznesowy znam doskonale od strony praktycznej i teoretycznej, dlatego wiem jak
ważną odgrywa rolę w budowaniu relacji biznesowych. Uczę przedstawicieli świata biznesu, jak za
pomocą stroju i biznesowego savoir-vivre'u podkreślać swój profesjonalizm i kompetencje. Dobry wygląd
wzbudza zaufanie i ułatwia budowanie zawodowych relacji. A zaufanie i relacje są dziś w biznesie
niezwykle istotne.

dr hab. Agnieszka Turska-Kawa - autorka kilkudziesięciu artykułów podejmujących problematykę
zachowań wyborczych, w szczególności ich psychologicznych determinant oraz przywództwa
politycznego i kompetencji obywatelskich. Prezes Sekcji Badań Wyborczych przy PTNP, prezes Fundacji
Akademickiej IPSO ORDO podejmującej szeroką współpracę z samorządami. Redaktor naczelna
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czasopisma „Political Preferences” (9 pkt MNiSW). Jest delegatką Polski w Management Committee
COST Akcji CA15207 „Professionalisation and Social Impact of European Political Science”. Prace
naukowo-badawcze w projekcie prowadzone są w ramach grupy „Social impact, media visibility and
participation od Political Science in public sphere” (2016-2020).

dr Monika Żak – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia. Adiunkt w Zakładzie Socjologii
Ogólnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zainteresowania naukowe

koncentrują się wokół socjologii pracy, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji work – life balance
oraz wykonywania zawodów wysokiego ryzyka. Autorka monografii: „Życie rodzinne w sferze zawodów
wysokiego ryzyka. Na przykładzie zawodu policjanta”. Współautor monografii: „Od żony górnika do
naukowca. Zmiana systemu wartości ról społecznych kobiet na terenach poprzemysłowych Górnego
Śląska. Autorka licznych artykułów publikowanych w kraju i zagranicą.

mgr Maciej Marmola – politolog i finansista, pracownik naukowo-dydaktyczny UŚ (asystent w Zakładzie
Badań nad Zachowaniami Politycznymi). Pełni również funkcję rzecznika prasowego Wydziału Nauk
Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i
European Consortium for Political Research. Posiada doświadczenie w administrowaniu stronami
internetowymi i prowadzeniu mediów społecznościowych (m.in. WNS, INPiDzUŚ) oraz szkoleń
autoprezentacyjnych dla gmin i podmiotów gospodarczych. Obecnie współautor i osoba odpowiedzialna
za koncepcję promocji Filmowej Encyklopedii Powstań Śląskich – nagrodzonej tytułem Wydarzenie
Historyczne Roku 2016.
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dr Łukasz Trembaczowski – adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach a
także wykładowca ASP w Katowicach. Zainteresowania badawcze obejmują socjologię ryzyka,
problematykę rozwoju regionalnego oraz socjologię sztuki. W ramach zajęć dydaktycznych od wielu lat
prowadzi zajęcia z zakresu analizy i interpretacji danych.

dr hab. Rafał Muster – socjolog, adiunkt w Zakładzie Socjologii Organizacji, Gospodarki i Metodologii
Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2000-2004 pracownik
Powiatowego

Urzędu

Pracy

w

Tychach.

Habilitację

uzyskał

w

2016

roku

na

podstawie

monotematycznego cyklu publikacji pt.: „Procesy zachodzące na rynku pracy – ze szczególnym
uwzględnieniem województwa śląskiego. Diagnoza kategorii defaworyzowanych na rynku pracy”.
Absolwent Studium Doktoranckiego na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. W roku 2004 obronił pracę
doktorską pt. Zarządzanie potencjałem społecznym w instytucji finansowej – na przykładzie ING Bank
Śląski S.A. Zainteresowania naukowe związane przede wszystkim z rynkiem pracy, socjologią
bezrobocia oraz problematyką zarządzania zasobami ludzkimi. Koordynator merytoryczny i uczestnik
licznych projektów badawczych - także współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego - związanych z analizami procesów zachodzących na lokalnych i regionalnych rynkach
pracy. W latach 2009 – 2010 ekspert Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w projekcie
monitorowania regionalnego rynku pracy. Autor siedmiu opublikowanych raportów z badań rynku pracy
oraz ponad stu artykułów z problematyki rynku pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnik
licznych konferencji – o zasięgu ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Prowadzi zajęcia dydaktyczne
m.in. z zakresu socjologii bezrobocia i rynku pracy, metodologii badań społecznych, badań
ewaluacyjnych. Od 2011 roku sekretarz Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Polskiej
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Akademii Nauk. Przewodniczący Rady Programowo-Biznesowej funkcjonującej przy Instytucie Socjologii
Uniwersytetu Śląskiego, członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

dr Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz – socjolog, adiunkt w Zakładzie Socjologii Wiedzy w Instytucie
Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Stypendystka wyszehradzka. Ukończyła szkolenie „Soft skills” w
Uniwersytecie Wageningen w Holandii. Autorka monografii oraz wielu artykułów naukowych w
czasopismach

naukowych

o

zasięgu

międzynarodowym.

Członek

Polskiego

Towarzystwa

Socjologicznego i Korea Fundation.

dr hab. Marek Rachoń - aktor, trener, logopeda, pedagog. Jest adiunktem na Wydziale WokalnoAktorskim Akademii Muzycznej w Łodzi, gdzie wykłada Dykcję, Piosenkę aktorską oraz Podstawy gry
aktorskiej. Artystycznie od 2001 roku związany z Teatrem Śląskim w Katowicach. Otrzymał wiele
prestiżowych nagród i wyróżnień. Między innymi Nagrodę im. Leona Schillera (ogólnopolska nagroda
aktorska przyznawana przez Związek Artystów Scen Polskich), Nagrodę Marszałka Województwa
Śląskiego dla Młodych Twórców, Nagrodę im. Andrzeja Waligórskiego w konkursie Przeglądu Piosenki
Aktorskiej we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia z emisji głosu i ekspresji. Pracował między innymi dla
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Podyplomowe Studia Logopedii)(Podyplomowe Studia dla
Sędziów i Prokuratorów), Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Podyplomowe Studia
Trenerów), Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Wszechnicy Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie, Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu w Warszawie, Metrum w
Katowicach. Jego pasją jest mówienie. Zaraża tą pasją innych!!!
Prof. UŚ dr hab. Adam Bartoszek - socjolog, Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od
1982 roku pracownik Instytutu Socjologii WNS UŚ. Ma w dorobku naukowym publikacje z zakresu
socjologii organizacji i zarządzania, teorii struktur społecznych, problemów społecznych miasta, badań
kapitałów społecznych i kulturowych, tożsamości regionalnej i osobowości społecznej, metodologii badań
rynku i opinii publicznej. Jest autorem i współautorem dwunastu książek, w tym prac: "Społeczne
tworzenie osobowości. Zarys socjologicznych teorii osobowości", wyd. UŚ Katowice 1994 (tłumaczona
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na język ukraiński. wyd. Kijów 2010); "Kapitał społeczno-kulturowy młodej inteligencji wobec wymogów
rynku" Wyd. UŚ Katowice 2003. W latach 1992-2005 z Leszkiem A. Gruszczyńskim prowadził katowicką
Pracownię Badań Społecznych, powiązaną z Pracownią Badań Społecznych w Sopocie, opracowując
między innymi serię badań warunków życia w miastach regionu (współautor książki „Miasto i mieszkanie
w społecznej świadomości. Katowiczanie o Katowicach” 1997 r.). Kierownik projektów badawczych
zakończonych publikacjami współautorskimi: „Tożsamość młodych Ślązaków – między patriotyzmem
lokalnym a europejskością” (2009 r.); badań aktywizacji kapitału ludzkiego w miastach Górnego Śląska –
dokumentowanych pracami pt. „Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców a jakość życia w
miastach peryferyjnych” Katowice 2012 i „Aktywizacja kapitału ludzkiego – dylematy teorii a praktyka
małych i średnich miast” Katowice 2010, oraz podprojektu w ogólnopolskim badaniu PolSenior,
poświęconego warunkom mieszkaniowym ludzi starych. Współautor projektu międzyobszarowych badań
rynku odnawialnych źródeł

energii OZE i programu studiów podyplomowych "Społeczeństwo

Prosumenckie - Prosumencka Energetyka" z monografią wydaną w 2015 r.

mgr Katarzyna Kiepas-Remesz - psycholog z kilkunastoletnim doświadczeniem. Absolwentka Wydziału
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Śląskim w
Katowicach na kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching, w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, w
Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Autorka publikacji: „Coaching jako droga do
poprawy życia. Analiza kazusów w świetle zasad i narzędzi pracy coacha”, „ Coaching- moda czy realne
wsparcie w zarządzani organizacją oraz rozwoju jednostki. Korzyści i zagrożenia” oraz „Znaczenie
możliwości wykorzystania wyobraźni w pracy pedagogicznej z jednostkami i grupami”. Brała udział w
wielu szkoleniach dotyczących terapii i rozwojowi w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Certyfikowany
coach w ramach Polskiej Szkoły Coachingu. Prowadzi szkolenia z zakresu psychologii w biznesie,
negocjacji, manipulacji, komunikacji interpersonalnej, konfliktów, coachingu, budowania dobrych relacji
międzyludzkich oraz psychologii medycyny. Prowadzi indywidualną praktykę, która stale pozwala
dostrzegać niezwykły potencjał każdego człowieka, piękno jego rozwoju i możliwości zmiany.
Współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bojszowach. Współpracowała z Cushman
and Wakefield, Timken Polska w Sosnowcu, Strażą Miejską w Gliwicach oraz Rybniku, jak również z
Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu prowadząc szkolenia dla kadry zarządzającej oraz
ratowników medycznych. Współpracowała również z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w
Katowicach oraz Stowarzyszeniem Zawodowym Ratowników Medycznych.

mgr Agnieszka Dombecka - Nowak

- psycholog, certyfikowany trener, psycholog transportu.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz Szkoły Trenerów Metrum w Katowicach, która jako jedna z
nielicznych w Polsce spełnia warunki kursu trenerskiego uznawanego przez Polskie Towarzystwo
Psychologiczne oraz absowentka studiów podyplomowych na Politechnice Śląskiej, kierunku
Zarządzanie i bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym. Już ponad 8000 godzin spędziła z uczestnikami
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szkoleń. Prowadzi treningi z zakresu rozwoju umiejętności osobistych, społecznych i zawodowych, jak
również klinicznie pracuje z pacjentami, z zakresu Human Factor ( Czynnika Ludzkiego) szkoli
pracowników z branży lotniczej. Jako trener biznesu pracuje z szeroką grupą odbiorców, zarówno z
klientami indywidualnymi, pracownikami średniego jak i wyższego szczebla firm o różnorodnym profilu.
W swojej pracy szkoleniowej specjalizuje się w obszarach komunikacji interpersonalnej i asertywności,
profesjonalnej obsługi klienta, zarządzania zespołem,

efektywnej sprzedaży, sztuki negocjacji

handlowych, zarządzania czasem i stresem. W zakresie rozwoju kompetencji menedżerskich specjalizuje
się w obszarze budowania i zarządzania zespołem, motywowaniem pracowników oraz sporządzaniem
profili kompetencyjnych pracowników. W swojej pracy ceni rzetelność i oryginalność, wykorzystuje
autorskie metody pracy pozwalające na efektywne przyswajanie wiedzy w praktyczny sposób.

Z

sukcesami szkoliła takie firmy jak : Polpharma, PKP-Straż Ochrony Kole, ESBANK, Vattenfall, Stolbud
Koronea, Faurecia i wiele innych.i Jej pasją są narty, podróże, lotnictwo i motoryzacja, gdyż nawet
podczas rajdów WRC jako pilot wskazuje drogę.

mgr Rafał Aksamit – dziennikarz radiowo-telewizyjny. Pracował m.in. dla Radia Katowice, Radia ZET,
Radia CCM, od 7 lat zajmuje się realizacją materiałów multimedialnych i filmowych na potrzeby
Uniwersytetu Śląskiego. Właściciel filmy producenckiej zajmującej się przygotowywaniem nagrań
filmowych (realizacje m.in. dla Microsoft Polska, Banku PKO BP, Związku Banków Polskich, UKSW w
Warszawie). Doktorant Instytutu Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego,
wykładowca prowadzący zajęcia z zakresu warsztatu dziennikarskiego, montażu audio i postprodukcji
wideo.

mgr Agata Krawczyk-Kalitowska – Absolwentka socjologii i pedagogiki. Obecnie doktorantka w
Instytucie Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Trener interpersonalny. Od 9
lat czynny mediator wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Katowicach,
specjalizuje się w mediacjach rodzinnych. Autorka licznych publikacji oraz audycji radiowych i
telewizyjnych związanych z tematyką mediacji.

mgr Leszek Kazimierski – I Sekretarz Ambasady RP w Moskwie, z-ca dyrektora Instytutu Polskiego w
Moskwie.

Wykładowca w Katedrze Unesco na Uniwersytecie Jagiellońskim. Założyciel i Dyrektor

Śląskiego Instytutu Szkoleń. Autor fachowych artykułów i porad w czasopismach branżowych i
popularnych periodykach oraz autor książek z zakresu sztuki wystąpień publicznych, savoir-vivre’u,
protokołu dyplomatycznego i autoprezentacji. Trener, doradca, menedżer projektów szkoleniowych i
doradczych dla wielu znanych firm i korporacji. Dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w
Kijowie. Tłumacz przysięgły i poliglota (włada 8 językami). Ekspert zapraszany do udziału w wielu
programach telewizyjnych i radiowych.

6

LIDER – KREOWANIE PRZYWÓDZTWA I ROZWOJU ZAWODOWEGO
Studia podyplomowe organizowane przez WNS UŚ
Program na rok 2018 – luty

dr Marzena Ponicka – z wykształcenia jest doktorem nauk społecznych w zakresie socjologii.
Kierunkiem jej zainteresowań jest komunikacja społeczna. Jest pracownikiem UŚ na stanowisku
specjalisty ds. komunikacji społecznej. Od kilku lat zajmuje się rozwojem osobistym studentów
prowadząc warsztaty, między innymi z komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, zarządzania
sobą. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się także fundraisingiem stosując metody wspierające pracę
na rzecz studentów. Jest doradcą ds. rozwoju, tworzy i koordynuje projekty w zakresie ekonomii
społecznej. Jest praktykiem. Proklamuje nawyki skutecznego działania wprowadzając je w życie. Ma za
sobą szereg wykładów z przedsiębiorczości, efektywnego zarządzania sobą czy zarządzania zespołem
projektowym. Od kilku lat prowadzi zajęcia w UŚ na kierunku Zarządzanie oraz koordynuje inicjatywy i
projekty studenckie.
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