WYKŁADOWCA PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

Bożena Gongała
WYKSZTAŁCENIE
1982
1993

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu mgr ekonomii (kierunek: ekonomika i organizacja
przedsiębiorstw),
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – studia podyplomowe podwyższenie umiejętności i wiedzy
w zakresie doskonalenia ekonomiczno-pedagogicznego.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Od 2006 do 2013

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie, recenzent podręczników szkolnych do nauki
zawodów ekonomicznych ,

Od 2006 – nadal

Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, nauczyciel akademicki przedmiotów
ekonomicznych, asystent kierownika projektów unijnych, wykładowca w zakresie projektów
unijnych – ABC prowadzenia działalności gospodarczej, rachunkowość,

Od 2001 do 2006

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy, nauczyciel akademicki przedmiotów
ekonomicznych,

Od 2004 – nadal

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, przewodnicząca KE w zawodzie sprzedawca
i weryfikator KE w zawodzie technik ekonomista,

Od 2001 – nadal

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy, wykładowca w szkoleniach komercyjnych
i unijnych z zakresu: rachunkowości, księgowości, finansów w projektach unijnych, podstaw
prowadzenia działalności gospodarczej,

Od 1984 – nadal

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy, wykładowca, specjalista ds. rozliczeń
finansowych, administrator platformy internetowej w projektach unijnych, samodzielna
księgowa,

Od 1984 do 2008

Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Bydgoszczy, nauczyciel przedmiotów
ekonomicznych,

Od 1982 do 1983

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Montażowych Budownictwa Rolniczego w Bydgoszczy,
inspektor ds. ekonomicznych.

POSIADANE UPRAWNIENIA
1984

Studium pedagogiczne

2001

Nauczyciel dyplomowany

2000 i 1994

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Bydgoszczy - Pierwszy i drugi stopień specjalizacji zawodowej
w zakresie nauczania przedmiotów ekonomicznych

1992

Systemy finansowo księgowe O.F.E.K.

1992

Quatro-pro dla ekonomistów O.F.E.K

1995

Kurs pomiaru dydaktycznego w przedmiotach ekonomicznych W.O.M. w Bydgoszczy

2000

Kurs przedmiotowo- metodyczny dla doradców metodycznych przedmiotów ekonomicznych

2001

Kurs zawodowy „Polskie i zagraniczne znaki pieniężne”

2001

Egzaminator OKE w Kwalifikacji A.36; A.65; A.18; A.22

2001

MEN – ekspert ds. awansu nauczycieli

2002

Rzeczoznawca MEN w zakresie opiniowania przydatności do użytku szkolnego środków
dydaktycznych wspomagających kształcenie w zawodach i profilach kształcenia
ogólnozawodowego.

