
Agata Natalia Noszczak 
 
E-mail: agata.noszczak@gmail.com 
Telefon:+48 530 331 901 
Data urodzenia: 16.05.1992r. 

 
 

Wykształcenie 
 
 
2015-2018  magister, kierunek międzyuczelniany – Uniwersytet Gdański i Gdański 

Uniwersytet Medyczny – logopedia, spec. neurologopedia 
 
2014-2016 magister, spec. Język, komunikacja, idee 

Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski 
 
2013-2014 filologia klasyczna - Universita’ degli Studi di Roma „La 

Sapienza” Uniwersytet „La Sapienza” Rzym 
 
2011-2014 licencjat, filologia klasyczna, Uniwersytet Warszawski 

 
 

Doświadczenie zawodowe 
 
 

07/2022-09/2022         Neurologopeda - praca w ramach stażu międzynarodowego na oddziale  
                                     Audiologii i Foniatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Treviso 
 
03/2022-09/2022         Projekt Funduszy Europejskich „Mazowsze Serce Polski”- zajęcia 
                                     neurologopedyczne dla dzieci z diagnozą w przedszkolu integracyjnym nr 117 
                                     „Przyjazna Kraina”w Warszawie 
 
09/2019-obecnie  prowadzenie własnej działalności gospodarczej 

 terapia logopedyczna dzieci i dorosłych (również online)  
Współpraca z klinikami - praca z pacjentem prywatnym 
szkolenia z emisji i higieny głosu 
tłumaczenia ustne i pisemne - język włoski 

 
09/2021-12/2021 Fundacja Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego 
                                    współpraca szkoleniowo-tłumaczeniowa 

organizacja wyjazdów i tłumaczenia podczas projektów doszkalających we 
Włoszech  dla polskich nauczycieli, logopedów i psychologów 

 
03/2021-09/2021 Praca w ramach stażu neurologopedycznego w Niemczech 

Therapiezentrum Iven 
Badenia - Wirtembergia, Baiersbronn 

 
08/2020-03/2021 logopeda 

Centrum Terapii „Szczęśliwe Dzieci” w Warszawie 
 

11/2018-11/2021  Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych  
                                   Zajęcia z higieny i emisji głosu  - szkolenia dla stu-

dentów kierunków podyplomowych 

mailto:agata.noszczak@gmail.com


05/2019-07/2019 udział w międzynarodowym projekcie - badania nad proble-
mami w rozwoju mowy polskich dzieci dwujęzycznych uro-
dzonych w Irlandii 
Narodowy Uniwersytet Irlandzki w Galway 
National Universty of Ireland Galway, Irlandia 

 
09/2018-04/2019 logopeda, neurologopeda 

Centrum Medyczne Medipunkt, Kwidzyn 
 

08/2018-09/2018       staż zawodowy 
Fakty TVN, Warszawa 
praca z głosem, współtworzenie wydania głównego 

 

07/2017-04/218 staż neurologopedyczny 
Wojskowy Instytut Medyczny 
Oddział neurologiczny i Oddział rehabilitacyjny dia-
gnoza oraz terapia głosu i mowy 

 
05/2017-01/2018 organizator 

Konferencja TEDxUniversityofWarsaw Międzynaro-
dowa konferencja szerząca naukowe 
„Idee warte rozprzestrzeniania” 
Uniwersytet Warszawski 

 
01/2017-04/2017 staż logopedyczny 

Fundacja Synapsis, Warszawa 
 
10/2015-06/2017  pracownik nieetatowy wydziału Artes Libera-

les Uniwersytet Warszawski 
prowadzenie autorskich zajęć akademickich o mowie, głosie i komuni-
kacji – „Jak ciało staje się słowem” 

 
 
 
Znajomość języków obcych 

 
język włoski - biegły w mowie i piśmie 

język angielski - zaawansowany w mowie i piśmie 

język francuski - średni w mowie i piśmie 

Język niemiecki - średni w mowie i piśmie 
 
 

Zainteresowania 
Emisja głosu, języki obce, terapia logopedyczna zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz niepłynności 
mowy, podróże. 



 

W Internecie 
 

Podcast „Baja” YouTube, Spotify 
Kanał YouTube „Włoski z piosenką” 

 
Pozostałe: 

 
https://cialoslowem.wordpress.com/przedstawienie-prowadzacych/agata/ http://tedxuniversi-
tyofwarsaw.com/organizatorzy/ https://glosopowiesckultura.konfeo.com/pl/groups 

 
 
Dodatkowe doświadczenie szkoleniowo–warsztatowe 

 
1. „Jak ciało staje się słowem — praktyka sztuki”, zajęcia dla Uniwersytetu 
Warszawskiego, Kolegium Artes Liberales, semestr letni 2015-2016 

 
2. „Jak ciało staje się słowem — teoria sztuki”, zajęcia dla Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Kolegium Artes Liberales, semestr zimowy 2016-2017 

 
3. „Ciała i słowa — przestrzeń i grupa”, warsztaty dla studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego w OPT Gardzienice, październik 2018 

 
4. „Emisja głosu w praktyce akademickiej”, Warsztaty dla studentów Uniwersy-
tetu Warszawskiego w OPT Gardzienice, październik 2019 

 
 
 

10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 

http://tedxuniversityofwarsaw.com/organizatorzy/
http://tedxuniversityofwarsaw.com/organizatorzy/
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