KONSULTACJE DLA
WYKŁADOWCÓW
Psychologiczny Konsultant ds. Procesu
Studiowania świadczy również konsultacje
Wykładowcom naszej Uczelni, służące
efektywnej pracy ze studentami
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
oraz z zaburzeniami natury psychicznej.
Psychologiczny Konsultant
ds. Procesu Studiowania
mgr Szymon Hejmanowski
szymon.hejmanowski@amu.edu.pl
tel. 730 591 791
SZKOLENIA

WIĘCEJ INFORMACJI
O PROJEKCIE UDZIELA
Biuro UAM ds. Studentów
z Niepełnosprawnościami
ul. Grunwaldzka 6,
60-780 Poznań,
pok. 114
bon@amu.edu.pl

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
NA UAM
Psychologiczny Konsultant
ds.Procesu Studiowania
Poradnia Psychologiczna
dla Studentów UAM

tel.: 61 829 20 55
tel.: 61 829 22 43
Dyżury:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
10:00-13:00
środa – dzień wewnętrzny

Konsultacje dla pracowników
Szkolenia dla pracowników,
studentów i doktorantów

Oferujemy cykl szkoleń i warsztatów
dla:
·Pracowników administracji
·Wykładowców
·Studentów
·Doktorantów
w zakresie ochrony zdrowia
psychicznego, podnoszenia
kompetencji…

www.amu.edu.pl

www.amu.edu.pl

PSYCHOLOGICZNY KONSULTANT
DS. PROCESU STUDIOWANIA
DLA STUDENTÓW UAM
Zapraszamy studentów naszej Uczelni, którzy
doświadczają trudności w studiowaniu i chcieliby
uzyskać wsparcie psychologiczne nakierowane
na:
efektywne uczenie się i studiowanie
skuteczne zarządzanie własnym
czasem i nadrabianie ew. zaległości
radzenie sobie ze stresem, m.in.
w sytuacjach egzaminacyjnych
podejmowanie i realizowanie
ambitnych wyzwań życiowych
Studentów, którzy chcieliby skorzystać
z psychologicznych konsultacji zapraszamy
na comiesięczne dyżury Psychologicznego
Konsultanta lub prosimy o kontakt e-mailowy
albo telefoniczny.
Aktualne dyżury w wiadomościach na stronie:
http://studenci.amu.edu.pl/studia
/niepelnosprawni
Dyżury każdorazowo odbywają się
na ul. Grunwaldzkiej 6, pok. 113
Psychologiczny Konsultant ds.
Procesu Studiowania
mgr Szymon Hejmanowski
szymon.hejmanowski@amu.edu.pl
tel. 730 591 791

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
DLA STUDENTÓW UAM
Oferujemy szeroko pojętą pomoc
w zakresie radzenia sobie z trudnymi
sytuacjami w życiu na różnych jego
płaszczyznach poprzez adaptację
do nowego środowiska uczelnianego,
relacje z innymi, problemy osobiste
i rodzinne. Zapisy na spotkanie:
Mgr Elżbieta Żurkiewicz
środa w godz. 14.00 – 15.00
elazur@amu.edu.pl
Mgr Magdalena Cieślik
środa w godz. 13.00 – 14.00
mcieslik@amu.edu.pl
Pozostałe dni wg zapisów.
Telefon: (61) 829 24 94
spotkanie trwa 45 minut
Ul. Zwierzyniecka 7
pok.213/214

KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE
Dr Agnieszka Grodzka–Bartel - lekarz
specjalista psychiatra zajmuję się leczeniem
osób dorosłych.
Leczy zaburzenia związane ze stresem,
zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne
i nastroju, zaburzenia psychotyczne
oraz zaburzenia funkcji poznawczych.
Skierowanie i zapisy na spotkania:
środa w godz. 13.00 – 15.00
Tel. 61 829 24 93 (94)
Poradnia Psychologiczna dla Studentów
ul. Zwierzyniecka 7 C
Pokój 213 i 214.

do godz. 15.30
wejście C od ul. Zwierzynieckiej
po godz. 15.30
wejście przez DS. "Jowita"

www.amu.edu.pl

www.amu.edu.pl

