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KIM JESTEM 
(maks. 1000 znaków) 

Jestem nauczycielem akademickim z ponad 20-letnim stażem. Moje zainteresowania naukowe 

dotyczą tematyki marketingu i zarządzania marką. Posiadam doświadczenie w indywidualnej 

pracy ze studentem, które zdobyłam podczas prowadzenia prac dyplomowych oraz opieki nad 

doktorantami. Jednym z moich celów zawodowych jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem 

badawczym z osobami, które po studiach chciałyby związać swoją przyszłość z karierą naukową 

realizowaną w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości. Oprócz pracy na uczelni, która jest moją 

pasją, staram się aktywnie spędzać swój wolny czas stawiając na kontakt z naturą. Równie 

wysoko cenię sobie odległe (raczej te mniej popularne) destynacje turystyczne, jak i podlaski 

plener. 

CO OFERUJĘ  
(maks. 2000 znaków) 

Oferuję indywidualną pracę ze studentem, w efekcie której zdobędzie on wiedzę na temat 

swojego potencjału i predyspozycji do pracy naukowej. Będę korzystać z interaktywnych 

narzędzi tutorskich, które niewątpliwie ułatwią osiągnięcie założonego celu. Jedną z form naszej 

pracy będzie esej, który pozwoli  spojrzeć na podejmowane wątki z kilku perspektyw. Student 

otrzyma wsparcie merytoryczne w zakresie pracy nad pierwszym indywidualnym projektem 

badawczym dotyczącym tematyki marketingowej. Wyniki zrealizowanych przez niego badań 

staną się bazą do opracowania pod moim kierunkiem artykułu naukowego. W trakcie spotkań 

podopieczny będzie miał możliwość treningu formułowania i prezentacji własnych argumentów 

podczas dyskusji naukowej. Tutoriale (spotkania) będą  odbywać się co dwa tygodnie i trwać 

1,5 godziny od listopada 2021 do kwietnia 2022.   

KOGO ZAPRASZAM 
(maks. 1000 znaków) 

Zapraszam osoby, które czują, że mogłyby się odnaleźć na ścieżce rozwoju naukowego, ale nie 

do końca mają świadomość tego na czym polega praca badawcza i nie są pewni czy mają do 

niej predyspozycje. Ze względów formalnych moja oferta jest skierowana do studentów 

ostatnich 4 semestrów studiów I stopnia oraz studentów studiów II stopnia kierunku 

zarządzanie. Jeśli masz otwarty umysł, umiejętności analityczne, jesteś zdyscyplinowany i 

starasz się osiągać postawione sobie cele, a jednocześnie jesteś ciekawy poznawania świata i 

siebie - serdecznie zapraszam na wspólne odkrywanie Twoich silnych stron 😊. 

 


