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Krótki biogram
2015 Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, tytuł: doktor nauk społecznych. Temat
rozprawy „Grupa religijna jako środowisko (re)konstrukcji tożsamości jednostki". Promotor dr hab. Ewa Kantowicz, prof.
UWM.
2005 Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, specjalność Pedagogika Ogólna,
tytuł: magister pedagogiki ogólnej. Temat pracy „Diagnoza stanu wiedzy studentów regionu warmińsko-mazurskiego
na temat sekt i stosowanych przez nie technik manipulacji.” Promotor Stanisław Kawul, prof. zw. dr hab.
2003 Olsztyńska Szkoła Wyższa, Specjalność Pedagogika Resocjalizacyjna, tytuł: licencjat pedagogiki resocjalizacyjnej.
Temat pracy "Stan wiedzy studentów na temat sekt". Promotor Zofia Kawczyńska – Butrym, prof. zw. dr hab.
Od września 2016 – opiekun Koła Naukowego Pedagogów WSIiE TWP
Od września 2016 – członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości kształcenia
Od września 2016 – opiekun naukowy specjalności Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii
Od września 2016 – opiekun naukowy specjalności Edukacja dla bezpieczeństwa z zarządzaniem kryzysowym
2015 – 2016 – opiekun naukowy specjalności Pedagogika resocjalizacyjna
2015 – 2018 – specjalista ds. karier zawodowych Akademickie Biuro Karier WSIiE TWP
2008 – 2010 - opiekun studentów na Wydziale Socjologii i Pedagogiki TWP WSIiE w Olsztynie
2010 - 2018 - prelegent ogólnopolskiego programu edukacyjno–profilaktycznego - Nowe Horyzonty Edukacji
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
2015 – Medal Copernicus za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych
2015 – Nagroda Rektora za dorobek naukowy
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe (ewent. stopnie awansu zawodowego w przypadku nauczycieli)
2017 udział w szkoleniu „Zintegrowany System Kwalifikacji” Giżycko
2016 udział w szkoleniu „Jak pracować z osobami uzależnionymi oraz zagrożonymi uzależnieniem” Olsztyn
2016 udział w szkoleniu „Metody rekrutacji i selekcji pracowników” Olsztyn
2016 udział w szkoleniu „Zastosowanie nowych narzędzi diagnostycznych w Poradnictwie Zawodowym” Olsztyn
2016 udział w seminarium „Stop dyskryminacji i mowie nienawiści” Olsztyn
2015 udział w szkoleniu „Ćwiczenia z wygrywania przetargów” Warszawa
2015 udział w warsztatach „Odkryj moc coachingu” Olsztyn
2015udział w warsztatach „Wykorzystanie dialogu motywującego w inicjowaniu zmiany u osób nieprzystosowanych
społecznie” Szczytno
2015 udział w warsztatach „Przedsiębiorstwo w otoczeniu rynkowym” Lidzbark Warmiński
2015 udział w szkoleniu „Poradnictwo zawodowe – specyfika pracy z grupą” Olsztyn
2013 udział w warsztatach „Jak czuwać nad bezpieczeństwem dziecka w Internecie” Olsztyn
2013 udział w warsztatach „Nowe narkotyki i paranarkotyki” Trzcianka
2013 udział w szkoleniu „Metoda dramy w profilaktyce i edukacji” Olsztyn
2012 udział w warsztatach „Nowe narkotyki i substancje zastępcze” Szczytno
2008 udział w szkoleniu „Diagnoza zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży” Elbląg
2008 udział w szkoleniu „Przyczyny niepowodzeń szkolnych u dzieci” Elbląg
2007 udział w szkoleniu „Przemoc seksualna wobec dzieci” Elbląg
2007 udział w szkoleniu „Diagnostyka i terapia dzieci z ADHD” Olsztyn
2006 udział w szkoleniu dotyczącym destrukcyjnego oddziaływania psycho kultów Olsztyn
Udział w organizacjach krajowych i międzynarodowych
2017 ”(Re)socjalizacyjny aspekt konwersji. Przynależność do grupy religijnej jako źródło wewnętrznej przemiany człowieka”
konferencja „Nowe horyzonty resocjalizacji” Warszawa,
2016 „Zaburzenia zdrowia psychicznego jako problem społeczny” konferencja „ społeczne aspekty zaburzeń zdrowia
psychicznego” Olsztyn,
2014 „Zespół Aspergera bariera czy trampolina do sukcesu” konferencja naukowa „Środowiskowe uwarunkowania
wsparcia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych” Olsztyn,
2013 „Profilaktyka w przestrzeniach szkoły. Szkolny program profilaktyki - między realną szansą zapobiegania zagrożeniom
a utopią” konferencja „Patologie i uzależnienia dzieci i młodzieży” Trzcianka,
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2011 „Big sister, swingersi, Seksturystyka. Kontrowersyjne praktyki seksualne dorosłych” konferencja „Człowiek w obliczu
zagrożeń” Olsztyn,
2011 „Sekty – patologia jednostki, patologia grupy” konferencja „Zagrożone człowieczeństwo” Stare Jabłonki,
2010 „Nastolatek z Zespołem Aspergera w szkole masowej” konferencja „ W poszukiwaniu człowieka w nieegalitarnym
świecie” Olsztyn,
2009 „Sekty jako zagrożenie dla współczesnej, polskiej rodziny” konferencja „Rodzina na rozstajach współczesności”
Olsztyn,
2007 „Przemoc psychiczna rodziców wobec dzieci” konferencja „Przeciw przemocy w poszukiwaniu rozwiązań” Olsztyn,
200 „Pseudonauka w New Age” sympozjum „Człowiek w sieci zniewolonych dróg”, Pułtusk,
2006
„Zagrożenie zjawiskiem sekt na tle przemian Społeczno – ekonomicznych w Polsce’ sympozjum „Patologie XXI
wieku. Humanistyczne wyzwanie wobec filozofii zła”, Pułtusk,
2005 „Manipulacja w sektach. Potrzeby edukacji młodzieży studenckiej” sympozjum „Sekty jako wyzwanie społeczne
i religijne” Olsztyn.
Dorobek naukowy: zainteresowania naukowe i prace badawcze, najważniejsze publikacje naukowe z podziałem na książki
i artykuły (do 15 najważniejszych pozycji)
2017 - (Wielo)wymiarowość tożsamości Kwartalnik Warmiński
2015 – Wychowanie jako proces kreowania ludzkich tożsamości. Wybrane aspekty. Wychowanie na co Dzień 4/2015
2015 – Wokół dylematów związanych ze zjawiskiem kontrowersyjnych grup religijnych. Kultura i Edukacja 1/2015
2015 – Zespół Aspergera - bariera czy trampolina na drodze do sukcesu. Wybrane aspekty [w:] Funkcjonowanie dziecka
o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wybranych środowiskach i sposoby jego wspierania, A. Prusik, Kabzińska (red.),
Olsztyn
2013 - Między normą a patologią w zachowaniu ludzkim [w:], Zagubione człowieczeństwo. Wybrane patologie społeczne
XXI wieku, A. Małyska, E. Mudrak (red.), Olsztyn
2013 - Zagrożenia obyczajowości seksualnej – zjawisko prostytucji [w:], Zagubione człowieczeństwo. Wybrane patologie
społeczne XXI wieku, A. Małyska, E. Mudrak (red.), Olsztyn
2012 - Sekty. Patologia jednostki, patologia grupy? [w:] Zagrożone człowieczeństwo, E. Kantowicz, G. Orzechowska (red.),
Kraków
2012 – Hotforpy na Marsie. Pseudonauka w sektach [w:] Grupy kultowe. Uwarunkowania społeczne, M. Gajewski (red.),
Kraków
2011 – Czerwone kaptury, Pottery i Smurfy czyli bajka w resocjalizacji [w:] Rocznik Naukowy TWP WSIiE Olsztyn
2011 – Inny umysł w polskiej szkole. Sytuacja nastolatka z Zespołem Aspergera w ponadgimnazjalnej szkole masowej [w:]
Poszukiwanie człowieka w nieegalitarnym świecie, D. Wajsprych (red.), Kraków
2010 – Jak kostki domina. Zjawisko prostytucji we współczesnym świecie [w:] Rocznik Naukowy TWP WSIiE Olsztyn
2009 – Zaburzenia procesu separacji i ich wpływ na życie uczuciowe człowieka [w:] Kocha się raz? Miłość w relacjach
partnerskich i rodzinnych, W. Muszyński (red.), Toruń
2008 – Sekty jako zagrożenie dla współczesnej polskiej rodziny [w:] Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności,
W. Muszyński (red.), Toruń
2007 – Zagrożenie sektami na tle przemian społeczno – ekonomicznych w Polsce [w:] Człowiek w sieci zniewolonych dróg,
M. Jędrzejko, W. Bożejewicz (red.), Pułtusk
2006 – Manipulacja w sektach. Potrzeby edukacji młodzieży studenckiej [w:] Sekty jako wyzwanie społeczne i religijne,
W. Nowak, S. Ropiak (red.), Olsztyn
KSIĄŻKI
2018 – Człowiek w poszukiwaniu siebie, Innego i Boga.. (Re)konstrukcja tożsamości uczestników wybranych grup
religijnych” Kraków
2013 – „Zagrożone człowieczeństwo. Wybrane patologie społeczne XXI wieku” A. Małyska, E. Mudrak (red.) Olsztyn
2007 - „Fenomen sekt” Kraków
Prowadzone zajęcia dydaktyczne w WSIiE TWP
Współczesne problemy pedagogiki
Zagrożenia i problemy współczesnego świata
Diagnostyka pedagogiczna
Teoretyczne podstawy wychowania
Pedagogika resocjalizacyjna
Patologie społeczne
Problemy niedostosowania społecznego
Metodyka resocjalizacji
Pedagogika dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Pomoc społeczna i profilaktyka
Profilaktyka uzależnień
Współczesne społeczeństwo ryzyka
Dewiacje społeczne
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Wprowadzenie do pedagogiki
Współczesne zagrożenia rodziny
Wprowadzenie do kryminologii

