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Krótki biogram 

Ukończyła studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tam w 2002 roku obroniła pracę doktorską pt. Współpraca transgraniczna 
jako czynnik rozwoju lokalnego (na przykładzie gmin polskiego pogranicza z Rosją).   
W 2011 zdobyła tytuł magistra psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. 
Od 2002 roku aktywnie bierze udział w projektach realizowanych w III sektorze, jako pomysłodawca, trener i koordynator. 
Od 2016 roku pracuje poza Uczelnią  jako psycholog osób dorosłych, a swoje doświadczenie w tym zakresie wykorzystuje 
w pracy ze studentami na przedmiotach z grupy zarządzania zasobami ludzkimi. Przeprowadziła kilkaset godzin 
szkoleniowych z zakresu umiejętności miękkich, w tym z zarządzania stresem, motywacji, poczucia własnej wartości. Jako 
trener współpracowała z m. in. z takimi firmami szkoleniowymi jak Instytut Badawczo-Szkoleniowy, Global Education, 
Edukator. 

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe  

Wybrane szkolenia: 

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki, (IX.2014 – V.2015)   

O słuchaniu i mówieniu, czyli jak skutecznie komunikować się w zespole (2-3.IV.2014) 

Zrządzanie projektem badawczym w pigułce (13-15.I.2014) 

Prawidłowa realizacja projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (7.XI.2013) 

Procedury EFS w projektach POKL (16.IV.2013) 

Zalicz kontrolę POKL na 5 (3.XII.2013)  

Metodologia tworzenia projektów POKL pod kątem działania 9.5 (4-5.XII.2012) 

Staż zawodowy w firmie szkoleniowej ITO Polska w Warszawie w ramach projektu Rozwój potencjału Szkoły Wyższej 
Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy 
(zapoznanie się z nowoczesnymi metodami oceny pracowników, ewaluacja projektów szkoleniowych  3-31.VIII.2011)  

Roczny Program Edukacji Psychologicznej w Zakresie Psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie IX.2010- 
VII.2011 

Udział w organizacjach krajowych i międzynarodowych 

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, Fundacja Elbląg 

Dorobek naukowy: zainteresowania naukowe i prace badawcze, najważniejsze publikacje naukowe z podziałem na książki 
i  artykuły (do 15 najważniejszych pozycji) 

Pierwsze lata kariery zawodowej poświęciła problematyce rozwoju lokalnego i regionalnego. Opublikowała wówczas (2003) 
książkę pt. Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju lokalnego (na przykładzie gmin polskiego pogranicza z Rosją). 
Z czasem zainteresowania badawcze dr Ewy Szerszeń ewaluowały w kierunku ekonomii społecznej i kapitału społecznego, 
zwłaszcza w województwie warmińsko-mazurskim. Badaczka opracowała między innymi Koncepcję narzędzia 
do monitorowania i ewaluacji lokalnej polityki społecznej dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (2011) Inną ważną 
publikacją jest był artykuł Wsparcie spółdzielni socjalnych jako metoda zwiększenia zatrudnienia w województwie 
warmińsko-mazurskim (2015). W 2016 został opublikowany inny artykuł  autorki - Kapitał społeczny w Polsce – wybrane 
aspekty teoretyczne i empiryczne. Obecnie dr Ewa Szerszeń prowadzi badania nad kapitałem ludzkim jako najważniejszym 
czynnikiem rozwoju gospodarczego XXI wieku. 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne w WSIiE TWP 

Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Psychologia zespołu pracowniczego, Psychologia zarządzania, Efektywne wejście 
na rynek pracy, Polityka społeczna 


