
 

 
 

WYKŁADOWCA PROWADZĄCY ZAJĘCIA: 
 
 

Agnieszka Bartoszak  
 
WYKSZTAŁCENIE  

 
od 1989 do 1994  Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, studia na wydziale Telekomunikacji  
                                                 i Elektrotechniki, kierunek Telekomunikacja, specjalność Urządzenia Cyfrowe i Systemy            
                                                 Kontrolno – Pomiarowe, tytuł: magister inżynier 
 
 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

 
od 2008 r.   Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,  Kierownik Pracowni Edukacji Informatycznej 
 
koordynacja pracy zespołu nauczycieli akademickich prowadzących przedmioty związane 
z obsługą komputera (nowoczesne technologie informatyczne, warsztaty informatyczne, informatyka w turystyce i 
rekreacji); tworzenie sylabusów, programów zajęć; przygotowywanie materiałów szkoleniowych, przewodników 
dla prowadzących zajęcia oraz skryptów dla studentów; dbanie o potrzebne do zajęć oprogramowanie; 
nawiązywanie kontaktów i współpraca w zakresie udostępnionego oprogramowania z firmami produkującymi 
oprogramowanie dla sektora turystycznego (systemy rezerwacyjne dla biur podróży, systemy hotelarskie, 
gastronomiczne); organizowanie szkoleń dla wykładowców; współpraca z Centrum Kształcenia Podyplomowego 
i Szkoleń przy WSG w Bydgoszczy w zakresie tworzenia programów przedmiotów związanych z umiejętnościami 
komputerowymi oraz obsady tych zajęć. 
 
od 2000 r.   Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,  Nauczyciel akademicki 
 
prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń z przedmiotów: nowoczesne technologie informatyczne, warsztaty 
informatyczne, informatyka w turystyce i rekreacji. 
 
od 1999 r.   Trener, szkoleniowiec, egzaminator ECDL 
 
przeprowadzenie licznych szkoleń z zakresu obsługi komputera (system operacyjny, edytor tekstów, arkusz 
kalkulacyjny, tworzenie prezentacji, usługi internetowe); uczestnictwo w realizacjach projektów europejskich 
związanych ze szkoleniami z zakresu umiejętności komputerowych certyfikatu ECDL; przeprowadzanie egzaminów 
ECDL Core. 
 
od 1999 do 2000  I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy,  Nauczyciel  
 
prowadzenie zajęć z przedmiotu podstawy  informatyki. 
 
od 1999 do 2001 - Zespół Szkół Policealnych KOLFER Bydgoszcz, Nauczyciel 
 
prowadzenie zajęć z podstaw informatyki oraz techniki biurowej. 
  
 od 1993 do 1999 - LOGON S.A Bydgoszcz,  Specjalista ds. handlowych, wdrożeniowiec 
 
praca w dziale sprzedaży sprzętu i oprogramowania komputerowego; wdrożenia programu firmy Simple 
wspomagającego pracę w firmie (moduły sprzedaż, magazyn, księgowość, kadry, płace). 



 

 
 
UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA 

 
certyfikat egzaminatora ECDL Core – egzaminator nr PL-E1069, 

szkolenie z zakresu obsługi systemu hotelarskiego Fidelio,  

szkolenie z zakresu obsługi systemu rezerwacyjnego Worldspan,  

szkolenie z zakresu obsługi systemu rezerwacyjnego Amadeus,  

szkolenie z zakresu obsługi systemu hotelarskiego ProHOTT . 

 
 
 
 
 
 
 
 


