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Lista przedmiotów swobodnego wyboru ogólnouczelnianych z tutoringiem 
(PSW-OT) w semestrze zimowym 2020/2021:

PSW-OT - dr Tomasz Prauzner - Edukacja medialna (tutoring akademicki)
PSW-OT - mgr Michał Płóciennik - Współczesne spory o wartości (tutoring akademicki)
PSW-OT - dr Katarzyna Milik - Kreowanie wizerunku (tutoring rozwojowy)
PSW-OT - dr hab. Bogusław Przywora - Kształtowanie rozwoju zawodowego w ramach 
zawodów prawniczych (tutoring akademicki)



dr Tomasz Prauzner

Katedra Pedagogiki

Miejsce urodzenia: Częstochowa
Studia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
w Częstochowie, Politechnika Częstochowska
Zawód wyuczony: pedagog, informatyk, elektronik
Zawód/zawody wykonywany/e: wykładowca, 
nauczyciel

PSW-OT - dr Tomasz Prauzner - 
Edukacja medialna 

10. Dewiza, według której powinni się kierować 
studenci dzisiaj? 
Taka sama jak moja, solidność przede wszystkim.
11. Moje aspiracje związane z przyszłością? 
Dalej wykonywać swój zawód z uśmiechem na twarzy.
12. Mój autorytet? 
Uuu, ciężko obecnie.
13. Najciekawsza praca, którą wykonywałem? 
Bielenie drzewek owocowych na zimę :)
14. Jak oceniam swoją pracę ze studentem? 
Suuuper.
15. Mój obraz w oczach studentów? 
Gościu uprzejmy i zawsze dostępny, służy pomocą.
16. Mój ideał studenta? 
Uśmiechnięty i chętny do wspólnej pracy.
17. Jak oceniam swoją teraźniejszość? 
Należy cieszyć się z tego, co jest, bo zawsze może być 
gorzej.
18. Przedmiot, który najbardziej lubię wykładać? 
Pedagogika, metodyka, dydaktyka, informatyka, technika.

1. Moja charakterystyczna cecha? 
Poczucie humoru.
2. Postać, z która się utożsamiam? 
Robert De Niro.
3. Ulubiona postać z dzieciństwa? 
Żwirek i Muchomorek.
4. Jakie cechy osobowości człowieka są dla mnie 
najbardziej cenne? 
Sumienność, ugodowość, pogodność.
5. Moje największe osiągnięcie? 
Wspaniała rodzina.
6. Gdzie jest mój „Tajemniczy ogród”? 
Na działce :)
7. Co lubię robić w wolnym czasie? 
Grillować.
8. Co kojarzy mi się z życiem studenckim? 
Wspaniałe chwile przy kawie.
9. Dewiza, którą kierowałem się, gdy byłem studentem? 
Nauczyć się jak najlepiej i zdać za pierwszym razem.



mgr Michał Płóciennik

Katedra Filozofii

Miejsce urodzenia: Koszalin
Studia: teologiczne, filozoficzne
Zawód wyuczony: nauczyciel filozofii i etyki
Zawód/zawody wykonywany/e: nauczyciel filozofii 
i etyki, nauczyciel akademicki

PSW-OT - mgr Michał Płóciennik - 
Współczesne spory 
o wartości

10. Dewiza, według której powinni się kierować 
studenci dzisiaj?
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, ale przez to, 
kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się 
z innymi” (Jan Paweł II).
11. Moje aspiracje związane z przyszłością? 
Integralny i harmonijny rozwój.
12. Mój autorytet? 
Jezus Chrystus.
13. Najciekawsza praca, którą wykonywałam/łem?
Praca w gimnazjum w charakterze nauczyciela filozofii.
14. Jak oceniam swoją pracę ze studentem? 
Dobrze, bardzo dobrze...trzy :), a tak serio to, po owocach 
ich poznacie, bo człowieka ocenia się po tym, jak kończy, 
a nie jak zaczyna.
15. Mój obraz w oczach studentów? 
Prowokacyjny, łamiący konwencje, kontrowersyjny, 
wymagający.
16. Mój ideał studenta? 
Krytyczny, a zarazem zaangażowany - studiujący sobą 
(„serduchem”).
17. Jak oceniam swoją teraźniejszość? 
Jako dar i otwartą możliwość.
18. Przedmiot, który najbardziej lubię wykładać? 
Wszystko, co ma związek z filozofią.

1. Moja charakterystyczna cecha? 
Jestem idealistą.
2. Postać, z która się utożsamiam? 
Siddhartha Gautama (Budda), Sokrates.
3. Ulubiona postać z dzieciństwa? 
Batman.
4. Jakie cechy osobowości człowieka są dla mnie 
najbardziej cenne? 
Szczerość, prawdomówność, autokrytycyzm.
5. Moje największe osiągnięcie? 
Bycie absolwentem Niepublicznego Liceum 
Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
(Związku Piłki Ręcznej w Polsce) w Gdańsku i występy 
w I lidze piłki ręcznej.
6. Gdzie jest mój „Tajemniczy ogród”? 
W jedności i konflikcie serca i rozumu.
7. Co lubię robić w wolnym czasie? 
Chodzić po górach, zwłaszcza pod Tatrach.
8. Co kojarzy mi się z życiem studenckim? 
Wielowymiarowość życia: nauka, zabawa, nowe 
znajomości, otwartość na świat i nowe doświadczenia.
9. Dewiza, którą kierowałem/łam się, gdy byłem/łam 
studentem? 
W studiowaniu, poznawaniu, myśleniu i w nauce nie chodzi 
o to, co myśleli i myślą inni ludzie, ale jaka jest 
rzeczywistość (lekko zmodyfikowane stwierdzenie 
Tomasza z Akwinu).



dr Katarzyna Milik

Instytut Historii

Miejsce urodzenia: Częstochowa
Studia: Historia w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Częstochowie
Zawód wyuczony: nauczyciel historii  
Zawód wykonywany: nauczyciel akademicki

PSW-OT - dr Katarzyna Milik - 
Kreowanie wizerunku

10. Dewiza, według której powinni się kierować 
studenci dzisiaj?
Grunt to wiedzieć, czego chce się od życia. Reszta sama 
się ułoży.
11. Moje aspiracje związane z przyszłością?
Chciałabym mieć trochę więcej czasu, aby napisać pracę 
habilitacyjną i dalej pracować na uczelni.
12. Mój autorytet?
Trudno jest mi wskazać ten jeden prawdziwy autorytet. 
W moim życiu było i jest wiele osób, które podziwiam, 
które mnie inspirują i niech tak zostanie.
13. Najciekawsza praca, którą wykonywałam/łem?
Zaprojektowałam i uszyłam suknię na swoją studniówkę. 
Zaprojektowałam też wnętrze swojego domu i ogród. 
Kiedyś myślałam, że projektowanie będzie moją 
przyszłością.
14. Jak oceniam swoją pracę ze studentem?
Robię to, co kocham. Praca daje mi wiele satysfakcji. 
Myślę, że przekłada się to również na dobre relacje ze 
studentami.   
15. Mój obraz w oczach studentów?
W oczach studentów chciałabym uchodzić za osobę godną 
zaufania i sprawiedliwą. 
16. Mój ideał studenta?
Idealny student dla mnie, to taki, któremu chciałoby się 
chcieć.
17. Jak oceniam swoją teraźniejszość?
Teraz jest dobrze, ale w przyszłości mogłoby być jeszcze 
lepiej.
18. Przedmiot, który najbardziej lubię wykładać?
Najbardziej lubię prowadzić proseminaria, ponieważ 
podczas tych zajęć można nawiązać bliższy kontakt ze 
studentami. Ponadto różna tematyka, którą omawiamy, 
pozwala zdobyć nową wiedzę i umiejętności. 

1. Moja charakterystyczna cecha? 
Niektórzy uważają, że jestem zbyt perfekcyjna. 
Rzeczywiście wszystko staram się robić najlepiej jak 
potrafię. Nie znaczy to jednak, że nie popełniam błędów. 
Każdy ma do tego prawo.
2. Postać, z którą się utożsamiam?
Myślę, że jestem trochę jak Stanisława Bozowska, tytułowa 
bohaterka „Siłaczki” Stefana Żeromskiego - taka 
nauczycielka z powołania i z misją.
3. Ulubiona postać z dzieciństwa?
Zdecydowanie pszczółka Maja - niesforna, ciekawska, ale 
też odważna, pełna optymizmu, pogodna i zawsze 
życzliwa. 
4. Jakie cechy osobowości człowieka są dla mnie 
najbardziej cenne?
Najbardziej cenię sobie w drugim człowieku uczciwość, 
szczerość oraz odpowiedzialność. Ważne jest też poczucie 
humoru.
5. Moje największe osiągnięcie?
Myślę, że najbardziej jestem dumna z moich trzech córek. 
Nie bez znaczenia jest też doktorat, który udało mi się 
sfinalizować pomimo, że temat nie należał do łatwych 
i przyjemnych.  
6. Gdzie jest mój „Tajemniczy ogród”?
Dosłownie i w przenośni to mój przydomowy ogród, 
w którym pracuję i odpoczywam. 
7. Co lubię robić w wolnym czasie?
Generalnie uwielbiam obcować z naturą. Najlepiej 
wypoczywam na świeżym powietrzu: w ogrodzie, w lesie, 
w górach, nad morzem itd. Preferuję aktywny wypoczynek. 
Lubię też gotować i piec różne słodkości.
8. Co kojarzy mi się z życiem studenckim?
To był beztroski i pogodny czas. Z dużym sentymentem 
wspominam coroczne bale historyka, które były zawsze 
wielkim wydarzeniem.
9. Dewiza, którą kierowałem/łam się, gdy byłem/łam 
studentem?
To, co masz zrobić dzisiaj, nie odkładaj do jutra. Staraj się 
pracować systematycznie.



dr hab. Bogusław Przywora, 
prof. UJD

Katedra Prawa Ustrojowego i Porównawczego

Miejsce urodzenia: Kraków
Studia: prawo, administracja, Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie
Zawód wyuczony: prawnik
Zawód/zawody wykonywany/e: nauczyciel 
akademicki, radca prawny

PSW-OT - dr hab. Bogusław Przywora - 
Kształtowanie rozwoju 
zawodowego w ramach 
zawodów prawniczych

15. Mój ideał studenta? 
Pracowity i zdyscyplinowany.
16. Jak oceniam swoją teraźniejszość? 
Pozytywnie.
17. Przedmiot, który najbardziej lubię wykładać? 
Ochrona praw człowieka.

1. Moja charakterystyczna cecha? 
Pracowitość.
2. Ulubiona postać z dzieciństwa? 
Janosik.
3. Jakie cechy osobowości człowieka są dla mnie 
najbardziej cenne? 
Rzetelność, pracowitość.
4. Moje największe osiągnięcie? 
Stopień doktora.
5. Gdzie jest mój „Tajemniczy ogród”? 
W moim ogrodzie domowym.
6. Co lubię robić w wolnym czasie? 
Przebywać z rodziną.
7. Co kojarzy mi się z życiem studenckim? 
Kraków, życie akademickie.
8. Dewiza, którą kierowałem/łam się, gdy byłem/łam 
studentem? 
a) Nigdy się nie poddawaj, a porażkę traktuj jako drogę do 
sukcesu, 
b) Traktuj ludzi, tak jakbyś chciał, aby Ciebie traktowali.
9. Dewiza, według której powinni się kierować studenci 
dzisiaj? 
Co masz zrobić jutro, zrób dziś.
10. Moje aspiracje związane z przyszłością? 
Łączenie teorii z praktyką.
11. Mój autorytet? 
Jan Paweł II.
12. Najciekawsza praca, którą wykonywałam/łem? 
Praca w ramach Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016.
13. Jak oceniam swoją pracę ze studentem? 
Pozytywnie.
14. Mój obraz w oczach studentów? 
Opieka nad studentami.
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