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WYKŁADOWCY 

 

Małgorzata Sidor-Rządkowska 

Absolwentka filozofii (specjalizacja etyka), doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu 

Warszawskiego, adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, trener, coach  

i konsultant, wykładowca (od 2004 roku) Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. 

Autorka wielu książek, w tym; Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków (wydawnictwo 

Wolters Kluwer 2014). 

 

Ewa Jastrzębska 

Dr nauk ekonomicznych, wykładowczyni Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  

Członek: Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, komitetu 

redakcyjnego Kwartalnika KES Studia i Prace, jury konkursów związanych ze społeczną 

odpowiedzialnością przedsiębiorstw (“Raporty Społeczne”, “Pióro odpowiedzialności”). 

Prowadzi warsztaty i szkolenia z: zarządzania zintegrowanego, zarządzania partycypacyjnego, 

komunikacji interpersonalnej oraz kluczowych wartości w organizacji. 

 

Michał Nowakowski  

Ekspert merytoryczny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Instytucie Badań 

Edukacyjnych, poprzednio asystent naukowo-badawczy w Ośrodku Badań i Rozwoju Edukacji 

Zawodowej w Instytucie Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytutucie Badawczym. 

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim (Polska), studiował na La Coruna 

Universyty (Hiszpania). Specjalizuje się w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, standardach 

kwalifikacji i kompetencji zawodowych, Europejskich Ramach Kwalifikacji, zarządzaniu 

projektami (PRINCE2 Practitioner Certificate), mechanizmach i strukturach transferu 

technologii.  

 

Diana Stankiewicz  

Ekspert merytoryczny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W Instytucie Badań 

Edukacyjnych od 2013 roku pracowała w zespole badającym zależności pomiędzy polskim 

systemem edukacji a rynkiem pracy, obecnie kieruje działaniami zespołu wspierającego 



 

przyszłe instytucje certyfikujące w zakresie nadawania kwalifikacji rynkowych i zapewniania 

jakości tego procesu w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

 

Paweł Wowkonowicz - koordynator projektu EcoMentor. 

 Absolwent Wydziału Systemów Ochrony Środowiska na Politechnice Warszawskiej.  Starszy 

specjalista w Zakładzie Chemii Środowiskowej i Oceny Ryzyka w IOŚ-PIB. Ma doświadczenie w 

zakresie gospodarki odpadami, w tym emisji zanieczyszczeń ze składowisk odpadów. Jest 

autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska. 

Obecnie jest zaangażowany w projektach unijnych dotyczących gospodarki odpadami i edukacji 

VET. 

  

 Ewelina Błaszczuk - ITeE-PIB, 

Absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie, specjalność: Informatyka. Specjalista w Ośrodku Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej 

w ITeE-PIB. W projekcie EcoMentor odpowiedzialna za platformę szkoleniową Moddle. 

  

Julie Peer - ICERMS 

Magister inżynier. Prowadzi szkolenia zawodowe w sektorze gospodarki odpadami w Wielkiej 

Brytanii. Jest wykwalifikowanym oraz zarejestrowanym asesorem i weryfikatorem szkoleń 

zawodowych w zakresie gospodarki odpadami oraz certyfikacji kandydatów. 

  

Persa Tserkezou - DIMITRA Education & Consulting 

Koordynator projektów w DIMITRA Education & Consulting w Larisie w Grecji. Posiada 

wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk rolniczych i środowiska wiejskiego oraz tytuł magistra 

inżyniera w dziedzinie zrównoważonej produkcji i nowych technologii. Od 2008 roku pracuje 

przy projektach krajowych i europejskich. Jej zainteresowania koncentrują się na zarządzaniu 

odpadami, ocenie ryzyka i zapewnieniu jakości oraz edukacji dorosłych. 

  

Federica Lo Cascio – SINERGIE 

Posiada tytuł magistra z administracji biznesowej na Uniwersytecie w Katanii we Włoszech. Ma 

9 letnie doświadczenia w doradztwie biznesowym, szkoleniach korporacyjnych  

i zarządzaniu projektami UE. Zarządzała wieloma projektami regionalnymi i unijnymi (LLP, FP7, 

IEE, EYE, Horizon2020 i Erasmus +). Od 2018 r. pracuje w Sinergie jako menadżer projektów w 

certyfikowanym Centrum Badań i Instytucji ds. VET oraz edukacji dla dorosłych. 

  

 


