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WYKSZTAŁCENIE 

Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Pabianicach studia podyplomowe  

z organizacji i zarządzania oświatą 2012-2014 

 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach -studia 

doktoranckie 

- doktor nauk humanistycznych - w zakresie nauk o polityce obrona pracy doktorskiej 2012 

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu – studia podyplomowe  

z doradztwa zawodowego 2008 – 2009. 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział 

Pedagogiczny - studia podyplomowe w zakresie doradztwa rodzinnego i etyki - 1997-1999 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział 

Pedagogiczny studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej – 

1995 - 1997 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego w Kielcach Wydział Pedagogiczny 

studia magisterskie na kierunku: pedagogika wczesnoszkolna – 1988 - 1992 

Studium Nauczycielskie w Radomiu, kierunek pedagogiczny – 1986-1988 

Liceum Ekonomiczne w Radomiu, kierunek: Ekonomika i organizacja zarządzania –1981-

1985 

 

WYKSZTAŁCENIE DODATKOWE: 

 

Szkolenie organizowane przez Centrum TT Politechniki Krakowskiej w ramach Projektu 

ECONETUS - 2007 

Kurs z socjologii rodziny organizowany przez Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, 

Polskie Towarzystwo Psychologiczne i psychologów interakcji ze Stanów Zjednoczonych 

Lublin 29-30.04.2003 

Kurs kwalifikacyjny dla pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych egzamin państwowy 

uprawniający do wykonywania zawodu w roku 2000.Kraków 2000 

Kurs dla kierowników ośrodków opiekuńczo-wychowawczych organizowany przez Oddział 

Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu – 1998. 

Kurs dla wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych organizowany przez Oddział 

Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu – 1997 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Od 2010 roku do chwili obecnej współpracuję  

z uczelniami na terenie miasta Warszawy, Radomia oraz Lublina w ramach projektów 

europejskich i z Centrum Edukacyjnym Atut. Od 2006-2011 współpracowałam z Zakładem 

Doskonalenia Zawodowego w Kielcach- Oddział w Radomiu-jako wykładowca i doradca 

zawodowy. 
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Prowadziłam wykłady i warsztaty w ramach szkoleń z doradztwa zawodowego, 

indywidualnego i grupowego – ponad 2000 tysiące godzin pracy dydaktycznej w projektach 

europejskich w charakterze zarządzania zasobami ludzkimi. 

Od 2008-2010 roku współpracowałam z Wyższą Szkołą Humanistyczną w Łodzi, jako 

wykładowca prowadziłam konwersatoria z pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, 

socjologii rodziny, metodologii badań społecznych oraz zarządzania projektem badawczym 

Od 2006-2008 roku współpracowałam Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu, jako 

wykładowca prowadziłam konwersatoria z przedmiotów badanie opinii publicznej na studiach 

zaocznych oraz konwersatoria z komunikacji społecznej na studiach podyplomowych. 

 

 

Od-2004-2008 roku współpracowałam z Politechniką Radomską, jako wykładowca: 

prowadziłam konwersatoria z pedagogiki ogólnej i opiekuńczo-wychowawczej w Katedrze 

Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Sztuki na studiach dziennych i zaocznych oraz jako 

specjalista ds. promocji w projekcie badawczym – 1000 godzin prowadziłam konwersatoria  

z przedmiotów: dydaktyka i socjologia rodziny na studiach podyplomowych 

 

Od– 2000-2004 roku współpracowałam z Centrum Medycyny Psychoterapii i Uzależnień 

jako doradca rodzinny i terapeuta  

W latach 1995 – 2003 pracowałam w różnych szkołach średnich 

w charakterze nauczyciela przedsiębiorczości, pedagoga szkolnego oraz terapeuty 

rodzinnego. 

 

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA 

 

Polska Izba Turystyki „Turysta” – koordynator wypoczynku letniego w Hiszpanii. 

Krajowa Izba Turystyki „Sindbad” – koordynator wypoczynku letniego we Włoszech. 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze funkcje: pedagog, socjoterapeuta. 

Biuro Turystyczne „Inter-Turist” w Krakowie. Prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla 

pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych. 

Ukończenie szkolenia ze Studium Wykonalności w ramach RPO WM organizowane przez 

Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych. 

Ukończenie szkolenia z Biznes Planu w ramach RPO WM organizowane przez Mazowiecką 

Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych. 

 

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI 

 

Dobra znajomość języków obcych: rosyjskiego, francuskiego. 

Umiejętność obsługi komputera. 

Umiejętność kierowania i zarządzania zespołem ludzkim. 

Umiejętność opracowywania edukacyjnych programów autorskich. 

Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji. 

Własne publikacje, innowacje pedagogiczne. 

Pilotaż grup wycieczkowych. 



Umiejętność posługiwania się technikami NLP. 

Umiejętność opracowywania wniosków aplikacyjnych i biznesplanów. 

Umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji. 

Komunikatywność, elastyczność. 

Umiejętność opracowywania programów autorskich. 

 

 

Działalność naukowo-badawcza » Publikacje naukowe i dydaktyczne » Rozdziały  

w monografiach: dr nauk humanistycznych  

 

M. Derfla, Bezpieczeństwo socjalne osób wykluczonych z rynku pracy [w] Współczesne 

dylematy bezpieczeństwa - nowe wyzwania, pod red J. Pięty i Burskiego. wyd. WSBiO, 

Warszawa 2012. 

M. Derfla, Aktywne formy walki z bezrobociem w świetle powiatowych strategii subregionu 

radomskiego [w] Biuletyn informacyjny PTPS pt. Badania społeczne w subregionie 

radomskim pod red K. Głąbickiej, Radom 2011. 

M. Derfla, Znaczenie uczelnianych biur karier i roli doradcy zawodowego dla społeczności 

lokalnej [w:] Lokalne sieci wsparcia, pod red. K. Głabickiej i M.Gagackiej, wyd.  

P. Rad. Radom 2010. 

M. Derfla, Europejskie wyzwania dla polskiej polityki społecznej [w:] Współczesne 

wyzwania dla lokalnej polityki społecznej, pod red. K. Głabickiej i M. Gagackiej, PTPS, PR, 

Radom 2009. 

 

ARTYKUŁY 

 

M. Derfla, Bezpieczeństwo socjalne osób wykluczonych z rynku pracy [w] Współczesne 

dylematy bezpieczeństwa-nowe wyzwania, pod red J.Pięty i Burskiego, wyd. WSBiO, 

Warszawa 2012. 

M. Derfla, Aktywne formy walki z bezrobociem w świetle powiatowych strategii subregionu 

radomskiego [w] Biuletyn informacyjny PTPS pt. Badania społeczne w subregionie 

radomskim pod red K. Głąbickiej, Radom 2011. 

M. Derfla, Znaczenie uczelnianych biur karier i roli doradcy zawodowego dla społeczności 

lokalnej [w:] Lokalne sieci wsparcia", pod red. K.Głabickiej i M.Gagackiej, wyd. P. Rad. 

Radom 2010. 

M. Derfla, Przemoc stosowana wobec dzieci i młodzieży. Udzielanie pomocy ofiarom 

przemocy w rodzinie poprzez organizacje rządowe i pozarządowe [w] Wiadomości Społeczne 

nr1/2009.  

 

Udział w Konferencjach Naukowych 

Referaty w materiałach konferencji/kongresów międzynarodowych: 

Wyzwania spójności społeczno-ekonomicznej UE [w:] Polska polityka społeczna wobec 

wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej UE, pod red. K. Głabickiej, wyd. Politechnika 

Radomska, Radom. 

http://www.pr.radom.pl/redirect.php?action=setcategory&id=5
http://www.pr.radom.pl/redirect.php?action=setcategory&id=5&subid=220


K. Głąbicka, M. Derfla, Europejska przestrzeń socjalna jako wyraz integracji socjalnej 

obywateli UE- referat na konferencje WSP TWP pt. Unia Europejska państw czy obywateli? 

Nowa koncepcja ładu integracyjnego, Człuchów 18-19.05.2007 r. 

K. Głąbicka, M. Derfla Konferencja podsumowująca projekt, Zbadanie potencjału 

innowacyjnego subregionu radomskiego [w:] Z Życia Politechniki Radomskiej nr 1(28)  

z 2008r. 

II ogólnopolska konferencja naukowa: Integracja socjalna - jej blaski i cienie, [w:] Z Życia 

Politechniki Radomskiej nr 2 (29) z 2008r. 

Zbadanie potencjału innowacyjnego subregionu radomskiego – Politechnika Radomska 

08.02.2008 RADOM. 

Wyzwania dla lokalnej polityki społecznej – Politechnika Radomska 18.04.2009 RADOM 

Lokalne sieci wsparcia – Politechnika Radomska PTPS RADOM 22.04.2010. 

Konferencja Mazowieckiego Centrum polityki Społecznej pt. RAZEM DLA MAZOWSZA- 

EDUKACJA W DZIAŁANIU, Warszawa 15-16.03.2010.  

Integracja społeczna przez pracę. Aspekty makroekonomiczne i regionalne. Wydział 

Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku 05-06.10.2010 Augustów. 

 

 

Prace naukowe opublikowane w ramach 4 różnych kierunków studiów podyplomowych  

  

Wpływ warunków domowych na niepowodzenia szkolne uczniów, Kielce WSP 1992.  

 

Czy sięgnąć po narkotyk? Moja decyzja, Kraków WSP1999. 

 

Potrzeby ludzi starszych w domu opieki społecznej dla dorosłych, Tarnów WSP 1997. 

 

Rola i znaczenie akademickich biur karier w regionie mazowieckim, Radom WSNSIT 2009. 

 

 

                                                                                     


