dr Karolina Nowak

Jest doktorem nauk społecznych, nauczycielem dyplomowanym, psychopedagogiem, biegłym
sądowym z praktyką kliniczną w zakresie seksualności oraz przemocy, kuratorem społecznym.
Certyfikowanym specjalistą seksuologii, certyfikowanym specjalistą w zakresie zdrowia psychicznego,
doradcą w problemach partnerskich. Specjalistą resocjalizacji i profilaktyki społecznej, terapeutą
integratywnym. Superwizorem w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Doświadczenie
kliniczne zdobywała między innymi w Klinice Psychiatrii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
w Bydgoszczy, Centrum Zdrowia Araszkiewicz oraz w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Świeciu im. dr J. Bednarza. Współpracuje z terapeutami, seksuologami
z Niemiec i Holandii. Od 2015 roku prowadzi własną prywatną praktykę kliniczną w Pracowni Edukacji,
Terapii i Seksuologii Społecznej, której jestem także kierownikiem. Prowadzi jedyny w województwie
specjalistyczny punkt diagnostyczno-terapeutyczny w zakresie seksuologii dzieci, młodzieży
i dorosłych.
Jest członkiem i vice-prezesem Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego. Specjalizuje się
w zakresie zachowań seksualnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, niedostosowanymi
społecznie, w zachowaniach seksualnych dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
a także przestępczości na tle seksualnym. Współpracuje jako wykładowca z uczelniami wyższymi
w Polsce jak i za granicą.
Nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Gospodarki, specjalista w Niepublicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej WSG „Instytucie Wspierania Rozwoju Dziecka” w Bydgoszczy.
Autorka artykułów naukowych oraz współautorka monografii między innymi:




Współautorka podręcznika wykładowcy pt. „Zapobieganie i metody kontroli korzystania
z treści pornograficznych przez dzieci i młodzież” powstały w ramach Narodowego Programu
Zdrowia na lata 2016-2000.
Monografia pt. „Sex-Związki-Miłość” (Współczesne oblicza), Polskie Towarzystwo
Terapeutyczne, redakcja naukowa Bassam Aouil, Christian Imieliński, rok wydania 2017.
Tytuł artykułu: „Voyeryzm a jego wpływ na związek”.
Polskie Towarzystwo Terapeutyczne, redakcja naukowa Bassam Aouil, Christian Imieliński,
Karolina Nowak, rok wydania 2018. Monografia pt. „Seksualność bez szufladkowania
w niepełnosprawności, chorobie i trudnych sytuacjach życiowych’’.



Polskie Towarzystwo Terapeutyczne, redakcja naukowa Bassam Aouil, Christian Imieliński,
Karolina Nowak, rok wydania 2018. Monografia, Tytuł artykułu: „Seksualna rzeczywistość
młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

Inne wybrane artykuły:





Nowak. K (2018), Problematyczne zachowania seksualne dziecka -studium przypadku, (w:)
Wychowanie na co Dzień, Toruń.
Nowak. K (2019), Pornografia jako jedno z ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży ku
drodze do przestępczej aktywności seksualnej- studium przypadku, (red) prof. Bassam Aouil,
dr Christian Imieliński, Karolina Nowak.
Nowak. K (2019), Zaburzenia nastroju i dysfunkcje seksualne w chorobie Hashimoto autoimmunologiczne zapalenie tarczycy– studium przypadku red) prof. Bassam Aouil,
dr Christian Imieliński, Karolina Nowak.
Nowak K. (2019), Ryzyko wejścia na ścieżkę ryzykownych zachowań seksualnych oraz
przestępczej aktywności seksualnej młodzieży z Zespołem Aspergera – studium przypadku/ red.
Anita Kotlęga, Małgorzata H. Kowalczyk. Danuta Mackojć, Toruń, Wyd. Adam Marszałek,
2020.

Realizatorka projektów badawczo-naukowych takich jak:







Centrum Innowacyjnej Technologii Collegium Medicum/UMK Katedra Psychiatrii– członek
zespołu „Innowacyjne techniki badania mózgu człowieka w zdrowiu i chorobie” pod opieką
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicza 2016/2019.
Lipiec-wrzesień 2017 r. funkcja konsultanta w zakresie seksuologii do powstałego podręcznika.
Współautor podręcznika pt. „Zapobieganie i metody kontroli korzystania z treści
pornograficznych przez dzieci i młodzież”. Podręcznik powstał pod redakcją naukową prof. dr
hab. n. med Aleksandra Araszkiewicza w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 20162020.
Ekspert/Konsultant działań projektowych pn. „Wykwalifikowani, aktywni, komunikatywni
absolwenci UKW” od 2016 r.
Projekt naukowy przy współpracy z SWPS- Sopot pt. „Rodzaj motywacji do nauki a osiągnięcia
edukacyjne wśród uczniów szkoły podstawowej” - koordynowanie i przeprowadzenie badań
grudzień 2016 r. – styczeń 2017 r.
Partner, realizator w europejskim projekcie „TABBY IN INTERNET”, przy współpracy
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013/2015.

Uczestniczka/prelegentka na konferencjach o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym:







5.11.2015 r. „Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży – możliwość oddziaływań
profilaktycznych i resocjalizacyjnych” (współorganizator i prelegent) Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy.
10.12.2015 r. „Relacje rodzinne w sytuacji okołorozwodowej” (prelegent) Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
23.05.2016 r. „Uczeń trudny czy wymagający” (współorganizator i prelegent) Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
12.11.2016 r. „Miłość, Seks, Związki” (organizator) Polskie Towarzystwo Terapeutyczne
25.05.2017 r. Bydgoski Festiwal Nauki, przeprowadzenie wykładu pt. „Seksualność osób
z niepełnosprawnością umysłową”.
8.09.2017 r. Wystąpienie na konferencji naukowo-szkoleniowej Wyższa Szkoła Gospodarki.
Temat wystąpienia: „Seksualność osób z niepełnosprawnością umysłową oraz spektrum
autyzmu kontekst etyczny i prawny".

















23.09.2017 r. Warsztat na 36 Kongresie PTT „Filmoterapia jako skuteczna forma pracy
z młodzieżą w zakresie profilaktyki seksualnych zachowań ryzykownych”.
21.10.2017 r, „Opiniowanie sądowo-seksuologiczne” (współorganizator) Polskie
Towarzystwo Terapeutyczne.
9-10.12.2017 r. Plakat naukowy na Międzynarodowej Konferencji Seksuologicznej – Poznań,
Tytuł: „Pogranicze zaburzenia preferencji seksualnej a przestępstwa voyeryzm –opis przypadku.
8-9.03.2018 r, Wstąpienie na Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Tytuł: „Wykorzystanie seksualne jako jedno z fałszywych
oskarżeń rodziców w konflikcie o opiekę nad dzieckiem”.
4.12.2018 r., Wystąpienie Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Tytuł wystąpienia „Aktywności
seksualne nieletnich o charakterze przestępczym”.
13.12.2018 r., Wystąpienie na konferencji Wyższa Szkoła Gospodarki - Wyzwania Edukacji
Włączającej. Tytuł wystąpienia: „Powrót dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania,
zaburzeniami psychicznymi z placówek leczniczych do środowiska szkolnego”.
12.02.2019 r., Wystąpienie na konferencji KPCEN w Bydgoszczy. Tytuł wystąpienia: „Zmiana
na dobre”, czyli co powinien zmienić w sobie współczesny nauczyciel by skutecznie zarządzać
trudnymi zachowaniami ucznia”
28-29.03.2019 r., Wystąpienie na I Międzynarodowej Konferencji Uniwersytet Adama
Mickiewicza nt. Evidence-Based Practice – jako kierunek rozwoju pedagogiki
resocjalizacyjnej. Tytuł wystąpienia: „Elementy psychoterapii pozytywnej jako szansa na
wzmocnienie procesu resocjalizacji w środowisku otwartym”.
5-7.04.2019 r. Plakat naukowy na Międzynarodowej Konferencji Seksuologicznej Uniwersytet
Adama Mickiewicza. Tytuł: „Jakość życia seksualnego kobiet w chorobie Hashimotoautoimmunologiczne zapalenie tarczycy- casy study”.
25-26.04.2019 r. Wystąpienie na VI Międzynarodowej Konferencji „Za kurtyną resocjalizacji.
Kierunki współdziałania w przestrzeni resocjalizacyjnej”. Prowadzenie warsztatu „Elementy
coachingu jako forma wspomagania w procesie resocjalizacji nieletnich” oraz wystąpienie
pt. „Ryzyko wejścia na ścieżkę aktywności seksualnej u młodzieży z Zespołem Aspergera”.
11.09.2020 r., Wystąpienie na VII Międzynarodowej Konferencji „Za kurtyną resocjalizacji.
Karanie, terapia, resocjalizacji. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań. Tytuł wystąpienia:
„Młodzież z Zespołem Aspergera przejawiająca symptomy zagrożenia niedostosowaniem
społecznym w postępowaniach sądowych oraz przed innymi organami ścigania w kontekście
nieaprobowanych społecznie zachowań seksualnych - w kierunku izolacji czy
interdyscyplinarnej oceny?
5.12.2020 r., Wystąpienie na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Interdyscyplinarne
ujęcie seksualności. Tytuł wystąpienia: „Ryzykowne zachowania seksualne adolescentów
z Zespołem Aspergera”.

