
Studia często mają fundamentalny wpływ na nasze plany życiowe,  
na wewnętrzny rozwój i realizacje marzeń. Jak to było w Pani przy-
padku?

Moje doświadczenie życiowe i zawodowe zostało uzupełnione aktualną 
teorią i praktyką. Realizowanie projektów pozwoliło mi utwierdzić się  
w przekonaniu, że posiadam duży potencjał odpowiedzialnego przy-
wódcy w grupie. Poszerzana w tak kreatywny sposób wiedza oczywiście 
miała wpływ na mój rozwój osobisty.

Jak postrzega Pani wszechstronność kształcenia w Akademii  
Humanistyczno-Ekonomicznej?

Program kształcenia w AHE ma  wymiar wielopłaszczyznowy i jest skie-
rowany na  wszechstronny rozwój studenta, zwłaszcza metoda projek-
tów, która kształtuje postawę przedsiębiorczego studenta. W obliczu 
dynamicznie zmieniających się warunków pracy ważną rolą edukacji 
stała się społeczna integracja-dostosowanie człowieka do zmian,  
a w kształceniu nie tylko zapewnienie bazowego wykształcenia lecz 
także wyzwalanie umiejętności człowieka przez całe życie. Kształcenie 
człowieka przedsiębiorczego, wprowadzanie młodzieży do świata 
pracy, współpraca Uczelni z pracodawcami, to wielopłaszczyznowe 
oddziaływania przyczyniające się do lepszego przygotowania młodego 
człowieka do wejścia na rynek pracy.

studiowanie to przyjemność...

Sportowiec, koszykarka ŁKS. Absolwentka Kierunku Pedagogika WSHE -  
specjalność wychowanie fizyczne i rekreacja.Wielokrotna Mistrzyni Polski  
oraz dwukrotnie Wicemistrzyni Europy w koszykówce.

Obecnie kontynuuje karierę amatorsko i wraz z reprezentacją Polski  
zdobyła już tytuł Mistrzyni i Wicemistrzyni Świata oraz dwukrotnie  
tytuł Wicemistrzyni Europy.

Zawodowo pracuje w Łódzkiej Federacji Sportu jako Starszy Instruktor ds. sportu.  
Organizuje i planuje zadania sportowe dla województwa łódzkiego we wszystkich  
dyscyplinach sportu. Współpracuje z Ministerstwem Sportu i Turystyki,  
Urzędem Miasta Łodzi oraz Urzędem Marszałkowskim.

W jaki sposób studia w AHE wpływały na poszerzenie zakresu Pani 
kompetencji zawodowych? 

Dzięki zróżnicowanemu programowi zajęć miałam możliwość posz-
erzenia i uaktualnienia zdobytej wiedzy, poznania  nowych trendów 
naukowych i praktycznych, co mocniej rozwinęło mnie intelektual-
nie. Możliwości AHE są bardzo duże, a sprawą indywidualną jest to,  
czy student chce z tego skorzystać. W moim przypadku skorzystałam  
z tych praktyk, które były przewidziane w toku studiów i uważam,  
że były bardzo istotne dla końcowego efektu edukacji.

Jak ocenia Pani zaplecze dydaktyczne i techniczne uczelni?  
Czy oferta szkoleniowa, możliwość uczestnictwa w konferencjach  
i kompetencje kadry wykładowczej są wystarczające?

Uczelnia idzie cały czas z postępem czasu, widać w niej duże zmiany 
cały czas na jeszcze lepsze. Istnieje w niej bardzo dobra baza dydakty-
czna i techniczna. Władze Uczelni są bardzo otwarte na nowe inwesty-
cje i innowacyjne rozwiązania. Oferta szkoleniowa jest cały czas po-
szerzana, aczkolwiek w moim kierunku nie mogę się doczekać (studia 
podyplomowe na trenera II i I klasy). Kompetencje kadry wykładowczej 
są bardzo wysokie, choć miałam czasem wrażenie, że niektórzy zbyt 
pobłażliwie traktują studentów „leniwych”.

/ rozmowa z Małgorzata Turską/



Czy uważa Pani AHE za uczelnię kształtującą kreatyw-
ne, twórcze myślenie i  indywidualny styl? 

Zdecydowanie tak. Z moich doświadczeń wynika,  
że AHE jest uczelnią, w której kładzie się największy 
nacisk na tak kreatywne nauczanie. Mam porównanie 
do kształcenia we wcześniejszych latach. Studiowanie 
teraz to przyjemność.

Każda uczelnia ma swój indywidualny charakter, jakby 
pieczęć stanowiącą o jej wyjątkowości…

Wyjątkowy jest klimat tej Uczelni, gdzie student czu-
je, że wszystko robione jest dla niego. Dobry kontakt  
z wykładowcami, przyjaźnie nastawionymi do studen-
ta. Wspaniała baza dydaktyczno-techniczna, która jest 
możliwa do wykorzystania dla kazdego studenta.

Poczucie własnego profesjonalizmu i to jak 
postrzegają nas ludzie, jest niezwykle ważne.  
Czy podnoszenie poziomu własnego wykształcenia 
ma na to duży wpływ?

Na co dzień pracuję z dużą ilością ludzi, poczułam się 
więc jeszcze pewniej na swojej pozycji zawodowej . 
Jestem bowiem teraz wprost naszpikowana 
uaktualnioną, nietuzinkową wiedzą. Ukończenie 
studiów w AHE niewątpliwie otworzyło mi nową szansę 
do dalszego rozwoju zawodowego.

rozmawiała_ Joanna Kinga Wędrychowicz

“Uczelnia idzie z postępem czasu,  
widać w niej duże zmiany  
cały czas na jeszcze lepsze.“

MAŁGORZATA TURSKA - wielokrotna Mistrzyni Polski  
oraz dwukrotnie Wicemistrzyni Europy w koszykówce.


