
PANI MGR KAJA GŁOMB

 Mgr Kaja Głomb jest doktorantką na Wydziale Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej (WZiKS), specjalizującą się w psychologii; absolwentką archeologii na 
Wydziale Historycznym UJ oraz psychologii stosowanej na WZiKS UJ. Od 2019 roku 
prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu psychologii emocji, psychopatologii oraz 
psychofizjologii, zaś jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół psy-
chologii zeznań świadków oraz kryminologii. 
 Przedmiot Psychopatologia, którego prowadzącą jest mgr Głomb jest 
jednym z trudniejszych, na które uczęszczają studenci psychologii. Nie jest to 
wyłącznie kwestia objętości materiału, ale przede wszystkim zrozumienia mechaniz-
mów, które dotyczą każdego z nas: granicy między normą, a patologią, przedmio-
tem wielu dyskusji naukowych. Mgr Głomb zasługuje na wszelkie wyrazy uznania nie 
tylko ze względu na sposób przekazywania wiedzy, ale przede wszystkim ze względu 
na kształcenie w nas krytycznego myślenia i kreatywnego podejścia do wszelkich 
zagadnień, którymi zajmujemy się nie tylko jako studenci, ale również jako początku-
jący naukowcy. Jako takich właśnie traktuje nas pani Kaja, motywując nas i wspi-
erając do działania swoją ogromną pasją, otwartością, indywidualnym podejściem 
do każdego z nas, naszych problemów, wątpliwości, zainteresowań naukowych. 
Zdajemy sobie sprawę, że w każdej chwili możemy się zwrócić o pomoc zarówno w 
kwestii przedmiotu, jego peryferii, jak i naukowych kwestii niezwiązanych z tematem 
zajęć. 
 W bieżącym roku akademickim, w którym wszystkich nas zaskoczyły 
niespodziewane przeszkody, założyła blog www.o�ciummentis.edu.pl, gdzie zam-
ieszcza prace studentów łączące wątki popkulturowe z psychopatologicznymi. Jak 
sama w nim przyznaje „Nie chciałam – czy nawet nie mogłam – pozwolić, abym 

tylko ja mogła cieszyć i zachwycać się efektami prac studentów. Nie chciałam – 
nie mogłam – pozwolić, aby stały się one tylko przemijającym mo-

mentem, o którym za jakiś czas zapomnimy. Zasługują na pokazy-
wanie, zasługują na uznanie.” Takie jej podejście do naucza-

nia, połączone z ogromem życzliwości, humoru, dystansu, 
ale przede wszystkim pracy i zaangażowania w przygot-

owaniu na zajęcia sprawiły, że pozostaną to jedne z na-
jbardziej wartościowych zajęć z czasu naszych 

studiów, za które będziemy jej zawsze wdzięczni.  
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