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Doświadczenie zawodowe: 

Na moje doświadczenie zawodowe składają się umiejętności zdobyte na pełnionych 

wcześniej stanowiskach, m.in. jako Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta w SZKOŁE 

JĘZYKÓW OBCYCH EMPIK, Asystentka Działu Projektów Edukacyjnych w CENTRALNYM 

OŚRODKU INFORMACJI GOSPODARCZEJ, sekretarka w centrali międzynarodowej firmy 

świadczącej usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, centrami handlowymi, 

biurowcami PBW POLSKA, Konsultant w Dziale Kompleksowej Obsługi Klienta 

POLKOMTEL S.A. Każdorazowo moja praca wymagała stosowania wysokich standardów 

obsługi, a część z nich uznaję za warte, a co ważniejsze, niewielkim wysiłkiem możliwe 

do przeniesienia na grunt Uniwersytetu.  

Przed podjęciem pracy na Uczelni odbyłam także staż w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów, w Biurze Dyrektora Generalnego - Wydział Analiz Płacowych i Kadrowych. 

Zajmowałam się tam głównie przygotowywaniem materiałów, informacji i analiz na 

potrzeby statystyki i sprawozdawczości w obszarze zatrudnienia oraz wynagrodzeń w 

ramach KPRM. 

Pracę na uczelni rozpoczęłam w 2012 r. co pozwoliło mi obserwować cały okres pracy 

władz, kończących w tym roku swoją kadencję. Widziałam od zaplecza problemy z 

jakimi się stykali, znam również te, które pojawiały się w tym czasie po stronie 

studentów. 

Te cztery lata pracy na Wydziale, to ogromne doświadczenie w ramach jednej z 

największych jednostek Uniwersytetu, uzyskującej najwyższe noty (A+) w klasyfikacji 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Brałam udział we wdrażaniu nowatorskich 



rozwiązań, jak choćby pełnej cyfryzacji recenzji prac dyplomowych wprowadzanych 

przez wykładowców do APD. Stale podnosiłam swoje umiejętności i poszerzałam wiedzę 

korzystając ze szkoleń organizowanych przez Dział Aplikacji Komputerowych 

dotyczących systemów USOS, APD, a także w szkoleniach i kursach przygotowanych 

przez uczelnię dla podnoszenia kwalifikacji pracowników (Excel, Język angielski, 

Zapobieganie i walka ze stresem w pracy). 

Dzięki moim staraniom i zaangażowaniu, udało mi się wypracować pozycję, która 

pozwoliła mi wygrać wybory do Rady Wydziału Historycznego oraz Rady Instytutu 

Historycznego. Uzyskałam również wysokie poparcie w wyborach na kandydata do 

Senatu UW. Uważam, że umiejętne łączenie możliwości płynących z działalności w tych 

trzech obszarach, pozwoli mi w uzyskaniu znacznie lepszego rozeznania w zakresie 

organizacji i funkcjonowania Uczelni, a co za tym idzie pomoże w obiektywnej ocenie 

sytuacji i lepszej pracy w każdym z nich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przekazanych informacji oraz Deklaracji za 

pomocą druku oraz sieci internetowej, na potrzeby procedur związanych z wyborami do senatu Uniwersytetu 

Warszawskiego w kadencji  2016-2020, zgodnie z Uchwałą nr 12 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 7 stycznia 

2016 roku. 


