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1. Wykształcenie: 

2011-2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie, Doradztwo zawodowe - 

studia podyplomowe 

2010-2011 Uniwersytet SWPS (dawniej Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w 

Warszawie), Akademia Rozwoju Umiejętności Trenerskich - studia podyplomowe 

1999-2004 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, so-

cjologia - studia magisterskie dzienne 

2. Stopnie i tytuły naukowe: doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Uni-

wersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2014 r., praca doktorska pt. „Godzenie życia 

zawodowego i rodzinnego a możliwości uczestnictwa kobiet w rynku pracy. Współ-

czesne realia oraz perspektywy działań instytucjonalnych” 

3. Zainteresowania naukowe: socjologia problemów społecznych, socjologia pracy, po-

lityka społeczna, problematyka kobieca, makro- i mezostruktury społeczne, zmiana 

społeczna, trzeci sektor i społeczeństwo obywatelskie 

4. Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych: --- 

5. Pełnione funkcje: Dziekan Kolegium Nauk Społeczno-Ekonomicznych WSG, Dyrek-

tor Kolegium Badań Społecznych WSG 

6. Kształcenie kadry naukowej: ------ 



7. Tematyka naukowo-badawcza: socjologia problemów społecznych, socjologia pra-

cy, polityka społeczna, problematyka kobieca 

8. Realizowane projekty: ---- 

9. Dorobek naukowy (wykaz publikacji): 

Po uzyskaniu stopnia doktora: 

- Usługi społeczne na rzecz godzenia ról rodzinnych i zawodowych. Wybrane aspekty, 

„Zeszyty Naukowe WSG: Edukacja – Rodzina – Społeczeństwo”, 2/2017, ss. 317-333. 

- Relacje pomiędzy pełnieniem ról zawodowych i rodzinnych przez kobiety: zarys proble-

matyki, 2016, „Zeszyty Naukowe WSG: Edukacja – Rodzina – Społeczeństwo”, 1/2016, 

ss. 115-131. 

- Recenzja książki Beaty Bielskiej, "Magisterkę kupię. Sprzedawanie i kupowanie prac dy-

plomowych jako element studenckiej kultury nieuczciwości", „Kultura i Edukacja”, 

3/2016, ss. 277-283. 

- Problematyka migracji w polskiej edukacji globalnej – rozdział złożony do monografii 

przygotowywanej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w 

Warszawie (złożony - w recenzji) 

- Poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy jako priorytet polityki spójności Unii 

Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020 - artykuł złożony do czasopisma 

„Studia i Analizy Europejskie” (złożony – w recenzji) 

 

Przed uzyskaniem stopnia doktora: 

- Recenzja (Grewiński, Mirosław i Stanisław Kamiński, Obywatelska polityka społeczna), 

„Kultura i Edukacja”, nr 1 (70)/2009: 164-170.  

- Komunikat (Conflict and Civil Society: 7th Congress of the European Sociological As-

sociation, 3-6 September 2007, Glasgow), „Kultura i Edukacja”, nr 5 (69)/2008: 136-140. 

- Families and Their Experiences from the Reconciliation of Private Life and Work in Po-

land, Greece, Spain and France (wspólnie z Anną Pokorską). 2008. „Sociological Pro-

blems”, Special Issue: 46-60. 

- Autoportret feminizmu we współczesnej Polsce. 2008. W: Jeziński, Marek, Maria Win-

cławska i Barbara Brodzińska (red.), Płeć w życiu publicznym. Różnorodność problemów 

i perspektyw. Toruń: Wydawnictwo UMK, ss. 43-54. 

- Model szkolenia dla osób na urlopach wychowawczych (wspólnie z Emilią Szypryt i 

Mariolą Wegner). 2008. W: Michał Skarżyński (red.), Kształcenie ustawiczne w przeciw-



działaniu dyskryminacji. Białystok/Warszawa: Białostocka Fundacja Kształcenia 

Kadr/Fundacja „Fundusz Współpracy”, ss. 129-158. 

- Innowacyjne formy opieki nad dziećmi: z doświadczeń współpracy ponadnarodowej 

projektu PIW EQUAL "Partnerstwo - Rodzina - Równość - Praca". 2008. W: Bergmann, 

Magdalena, Sabina Bieniecka i Mariola Wegner (red.). Profesjonalna Opieka "Dzienna 

Mama". Toruń: Akapit, ss. 17-27.  

- Elastyczność pracy jako narzędzie godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Wnioski i 

refleksje ze współpracy ponadnarodowej. W: Karwacki, Arkadiusz i Krzysztof Piątek 

(red.). 2008. Partnerstwo - Rodzina - Równość -Praca. Godzenie życia zawodowego i ro-

dzinnego jako wyzwanie dla polityki społecznej - doświadczenia z realizacji projektu PIW 

EQUAL, ss. 155-187. 

- Godzenie życia zawodowego i rodzinnego jako wyzwanie dla europejskiej polityki spo-

łecznej – przykład Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. W: Karwacki, Arkadiusz i Krzysz-

tof Piątek (red.) 2007. Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej. To-

ruń: Akapit, s. 387-397. 

- Polityka społeczna wobec problemów polskich kobiet w okresie przemian transforma-

cyjnych. Próba charakterystyki. W: Krzyszkowski, Jerzy i Krzysztof Piątek (red.). 2006. 

Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w praktyce. Z doświadczeń krajowych i 

europejskich. Częstochowa: Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych, ss. 75-

84. 

- Tanio, skutecznie, bezpiecznie? Nowa analiza instytucjonalna i jej wizja instytucji spo-

łecznej. 2005. „Dialogi Polityczne”, nr 5-6, tekst dostępny także w wersji elektronicznej 

na: www.dialogi.umk.pl/tanio-skutecznie-bezpiecznie.html 

- Organizacje kobiece wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W: Piotr Gliński, 

Aneta Gawkowska, Artur Kościański (red.), 2005, Teorie wspólnotowe a praktyka spo-

łeczna. Obywatelskość – polityka – lokalność, Warszawa: IFiS PAN, ss. 199-211. 

- Od patriarchy do partnera? (recenzja: Krzysztof Arcimowicz, Obraz mężczyzny w pol-

skich mediach. Prawda – fałsz – stereotyp), „Czas Kultury”, nr 4/2004, ss. 130-132. 

10. Uzyskane patenty: ----- 

11. Zajęcia dydaktyczne:  

Wybrane metody opracowywania wyników badań naukowych – wykład; Socjologia 

rodziny – wykład; Socjologia edukacji – wykład; Metody badań społecznych – wy-

kład; Demografia społeczna – wykład; Polityka społeczna – wykład; Komunikacja 

społeczna – wykład/warsztaty; Konsultacje dyplomowe 


