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INFORMACJE OSOBISTE Katarzyna Laprus 
 

 Warszawa, Polska 

 

kasialaprus@wp.pl 

 

 

  
 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE  

 

OD 2013 - OBECNIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

2005-2013 

 

 

 

 

 

 2003-2010  

 

Kierownik Pracowni Języków Obcych 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, ul. 
Marymoncka 34, 00-968 Warszawa, www.awf.edu.pl 

 Występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia oraz nagradzania pracowników 
Pracowni  

 Nadzór nad dyscypliną i jakością pracy w PJO 

 Dokonywanie oceny okresowej pracowników PJO 

 Zatwierdzanie wniosków pracowników o urlopy wypoczynkowe, zdrowotne i naukowe 

 Koordynowanie wyjazdów służbowych pracowników PJO na konferencje, szkolenia, wizyty 
studyjne 

 Dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych podległych pracowników 

 Zatwierdzanie rocznych planów pracy dydaktycznej, organizacyjnej, szkoleniowej PJO, po 
zaopiniowaniu przez Radę Wydziału 

 Opracowanie i wprowadzenie w życie zasad obowiązujących przy organizowaniu zajęć 
dydaktycznych, zaliczeń, egzaminów z języków obcych, a także kursów i szkoleń, po 
zaopiniowaniu przez Radę Wydziału 

 Nadzór nad prowadzeniem wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości w PJO 

 Przygotowanie egzaminów i nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminów z języków 
obcych na studiach I, II i III stopnia; 

 Opieka nad studentami zagranicznymi wybierającymi lektoraty języków obcych w ramach 
programów wymiany studenckiej  

 Nawiązywanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi 

 Organizacja wizyt gości zagranicznych w PJO 

 Opieka merytoryczna w zakresie tłumaczeń nad kwartalnikiem naukowym Postępy w 
Rehabilitacji 

 Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia  

 Pomoc w przygotowywaniu międzynarodowych konferencji i cyklicznych spotkań z 
naukowcami z innych krajów 

 

LEKTOR JĘZYKA  ANGIELSKIEGO 

 Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach licencjackich i magisterskich 

 Ocena znajomości języków obcych u studentów i doktorantów studiujących na AWF  

 Organizowanie i przeprowadzanie egzaminów 

 

 

WŁAŚCICIEL FIRMY SZKOLENIOWO-JĘZYKOWEJ 
Daily English. Pl. Dąbrowskiego 2/11, 00-021 Warszawa Centrum 
Pozyskiwanie klientów korporacyjnych 
Obsługa firm: tłumaczenia językowe, prowadzenie korespondencji w jęz. obcym, 

Pomoc w przygotowaniu do wystąpień w jęz. obcym na konferencjach, sympozjach  
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Kursy Business English dla klientów korporacyjnych 

 

Szkolnictwo Wyższe, Branża Edukacyjno-Szkoleniowa 
 

WYKSZTAŁCENIE I ODBYTE 
SZKOLENIA  

 

OD 2014 - OBECNIE Studia Doktoranckie, Kulturoznawstwo  
Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, Polska 
portal.swps.edu.pl 
 

Wpisz poziom ERK 
(jeżeli znasz) 

How much does culture contribute to the categorization of colors and facial expressions of 

emotion? Warsztaty metodyczne z Prof. Roberson  

Metodologia i planowanie badań naukowych - warsztaty 

Komunikowanie wyników badań naukowych - warsztaty 

Academic Writing – kurs jak pisać prace naukowe 

Problemy etyczne w badaniach naukowych i działalności akademickiej - szkolenie 

Mentoring i coaching w nauce - szkolenie 

Aplikacje Grantowe - szkolenie 

Metody i techniki prowadzenia zajęć akademickich: aspekty teoretyczne i praktyczne – 

warsztaty 

Problemy etyczne w badaniach naukowych i działalności akademickiej 

Diagnoza w Kulturze – warsztaty 

Wygonić ducha z maszyny – Neuro-nauki, seminarium doktoranckie 

 

 

2004-2006 

 

 

 

2001-2004 

 
 
 
 
Wpisz nazwę / tytuł uzyskanych kwalifikacji 

Wpisz poziom ERK 
(jeżeli znasz) 

Wpisz nazwę i adres instytucji edukacyjnej / szkoleniowej (wpisz również nazwę kraju) 

▪ Wpisz podstawowe dziedziny kształcenia / nabyte umiejętności zawodowe 

 

2002 

Wpisz nazwę / tytuł uzyskanych kwalifikacji Wpisz poziom ERK 
(jeżeli znasz) 

Wpisz nazwę i adres instytucji edukacyjnej / szkoleniowej (wpisz również nazwę kraju) 

▪ Wpisz podstawowe dziedziny kształcenia / nabyte umiejętności zawodowe 

1995-2000 Wpisz nazwę / tytuł uzyskanych kwalifikacji Wpisz poziom ERK 
(jeżeli znasz) 

Wpisz nazwę i adres instytucji edukacyjnej / szkoleniowej (wpisz również nazwę kraju) 

▪ Wpisz podstawowe dziedziny kształcenia / nabyte umiejętności zawodowe 
 

Magister Filologii Angielskiej 
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologii Angielskiej 
Ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódż, Polska, www.anglistyka.uni.lodz.pl  
 

Licencjat Metodyki Nauczania Języka Angielskiego 
Uniwersytet Warszawski, Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia 
Nauczycieli Języka Angielskiego i Edukacji Europejskiej 

Wpisz poziom ERK 
(jeżeli znasz) 

Ul. Krakowskie Przedmieście 4, 00-497 Warszawa, Polska, ukknja@uw.edu.pl 

 
Language and Literature - dwutygodniowy kurs dla nauczycieli języka angielskiego w 

Cambridge, Wlk Brytania 

 
 

Magister Turystyki i Rekreacji 
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki i Rekreacji, 
ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa, www.awf.edu.pl 

 

UMIEJĘTNOŚCI  

 

JĘZYK OJCZYSTY Polski 

  

INNE JĘZYKI ROZUMIENIE MÓWIENIE PISANIE 

SŁUCHANIE CZYTANIE 
POROZUMIEWANIE 

SIĘ 

SAMODZIELNE 
WYPOWIADANIE 

SIĘ 
 

http://www.anglistyka.uni.lodz.pl/
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Angielski C2 C2 C2 C2 C1 

  

Rosyjski B2 A2 B1 A1 A1 

  

 Poziomy: A1/A2: podstawowy  -  B1/B2: samodzielności  -  C1/C2: biegłości 
Europejski system opisu kształcenia językowego 

 

UMIEJĘTNOŚCI 
KOMUNIKACYJNE 

▪ Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne zarówno w języku ojczystym jak i angielskim zdobyte 

poprzez doświadczenie w prowadzeniu firmy szkoleniowej i pracy ze studentami zagranicznymi 

 
 

UMIEJĘTNOŚCI 
ORGANIZACYJNE / 

KIEROWNICZE 

 
Zarządzanie zespołem  

Zarządzanie projektami  

Umiejętności planowania i koordynowanie pracy grupy nabyte podczas pracy z lektorami 

Mentoring – opieka na grupą młodych niedoświadczonych lektorów  

 

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE  

▪ Znajomość procesów kontroli jakości (aktualnie odpowiedzialna za audyt jakościowy PAKA) 

▪ Prowadzenie szkoleń  

▪ 15-letnie doświadczenie w pracy w sektorze edukacji publicznej i niepublicznej  

▪ Zarządzanie i nadzór w obszarach działalności edukacyjnej (sprzedaż usług, zarządzanie 

zasobami ludzkimi, marketing, kontrola jakości usług edukacyjnych) 

▪ Znajomość problematyki internacjonalizacji ośrodków akademickich i instytucji 

zaangażowanych w ww. proces i promocję 

▪ Znajomość procesów związanych z przygotowaniem projektów i aplikowaniem o granty  

▪ Przygotowywanie multimedialnych prezentacji na konferencje i szkolenia 

▪ Pisanie, przekład i redagowanie tekstów naukowych, biznesowych 

▪ Kompetencje interkulturalne 

 
 

UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE SAMOOCENA 

PRZETWARZA
NIE 

INFORMACJI 

KOMUNIKACJ
A 

TWORZENIE 
TREŚCI 

BEZPIECZEŃST
WO 

ROZWIĄZYW
ANIE 

PROBLEMÓW 

 PODSTAWOWY PODSTAWOWY PODSTAWOWY PODSTAWOWY PODSTAWOWY 

 Poziomy: podstawowy  -  samodzielności  -  biegłości 
Umiejętności cyfrowe - Tabela samooceny 

  

 ▪ Dobra znajomość pakietu biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzia do tworzenia 

prezentacji) 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/digital-competences
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PRAWO JAZDY B 
 

INFORMACJE DODATKOWE  

 

PUBLIKACJE 

 

 

KONFERENCJE 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM 

 

 

DYPLOMY I NAGRODY 

 

 

KLAUZULA O 
PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

 

KURSY 

 

Coping Strategies with lower back pain, Medical Science Monitor, 2015, Vol.21, USA 
 

  

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATION ACROSS CULTURES 
(COCAC): GLOBAL IDENTITIES, ENGLISHES AND COMPETENCIES IN ACADEMIC AND 
WORKPLACE CONTEXTS. Institute of English Studies in the University of Social Sciences, 
Warsaw, 29-30 September, 2016 

Zarządzanie edukacją językową w szkolnictwie wyższym, budowanie kapitału 
językowego studentów, 6.11.2015, Warszawa 

Universitat de Valencia, Faculty of Rehabilitation, Intercultural Approach to Teaching 
Languages. Erasmus, 2015. Univesytet Porto, Faculty of Letters, English for Specific 
Purposes, Portugalia Erasmus 2017 

 

Nagroda Rektora AWF Warszawa 2015 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu 
do treści moich danych oraz ich poprawiania. 

 

ETS Global, Test Centre Administrator, kwiecień 2016 

 

ZAŁĄCZNIKI  

 

  

▪ odpisy dyplomów 

▪ pochwała od Rektora AWF dotycząca zaangażowania w pracy  

▪ Certyfikat uczestnictwa w wyjeździe szkoleniowo-dydaktycznym Erasmus, 2015 

▪ Certyfikat uczestnictwa w wyjeździe szkoleniowo-dydaktycznym Erasmus, 2017 

▪  
 


