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KRÓTKI BIOGRAM 

 

Wykształcenie:  

Wyższa Szkoła Społeczno–Ekonomiczna w Warszawie, kierunek ekonomia, specjalność 

public relations. 

Międzyregionalna Akademia Zarządzania Personelem w Kijowie, kierunek socjologia, 

specjalność socjologia stosowana i public relations.  

Praca magisterska pt. Bezdomność jako problem społeczny na podstawie Domu dla 

Odzyskanych „Markot” w Marwałdzie. 

Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, studia doktoranckie w katedrze 

socjologii moralności.  

Rozprawa doktorska pt. Życie codzienne osób bezdomnych w Olsztynie. Studium 

socjologiczne, której promotorem był  prof. dr hab. Andrzej Tarczyński. 

 

 

Doświadczenie nabyte poza uczelnią:  

Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczynała jako nauczyciel przedszkola. Przez 

następne 11 prowadziła działalność gospodarczą – działalność handlową i marketing, gdzie 

nabyła doświadczenie w takich dziedzinach jak public relations, zarządzanie zasobami 

ludzkimi i marketingu. Przez kilka lat była również pełnomocnikiem sieci sklepów, gdzie 

doskonaliła swoje umiejętności. Działalność ta pozwoliła również na zdobycie kompetencji 

w zakresie negocjowania warunków i umów handlowych. Zajmowała się również 

sprzedażą ubezpieczeń, gdzie wykazać się mogła zdolnościami interpersonalnymi.  

Prowadziła badania dla Instytutu Badania Opinii Społecznej i Rynku S.A. PENTOR.  Przez 

kolejnych 11 lat pracowała w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego, gdzie 

między innymi prowadziła takie przedmioty jak: Wprowadzenie do socjologii, Socjologia 

wychowania, Socjologia twórczości, Socjologia z elementami socjologii zdrowia, 

Współczesne problemy socjologiczne,  Socjologia niepełnosprawności, Socjologia ogólna. 

Od 2013 roku była adiunktem w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP, gdzie 

prowadziła takie zajęcia, jak:  

Metodologia badań społecznych, Metodologia nauk społecznych, Metody badań 

jakościowych, Metody zbierania danych, Współczesne problemy socjologii, Podstawy 

socjologii, Procedury badań ewaluacyjnych, Współczesne teorie socjologiczne, 

Współczesne problemy socjologiczne, Socjologia ogólna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, 

Socjologia organizacji, Podstawy socjologii organizacji, Trening interpersonalny, Procesy 

ludnościowe, Współczesne tendencje w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Socjologia i 

metody badań socjologicznych, Gospodarowanie kapitałem ludzkim. 

Opiekun studentów na kierunku socjologia 

Opiekun merytoryczny praktyk zawodowych na kierunku socjologia, kierownik praktyk 

zawodowych na kierunku ekonomia 

Wydział Nauk  

Humanistyczno-Społecznych 
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DOROBEK NAUKOWY: ZAINTERESOWANIA NAUKOWE I PRACE BADAWCZE, 

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE NAUKOWE Z PODZIAŁEM NA KSIĄŻKI I ARTYKUŁY (DO 

15 NAJWAŻNIEJSZYCH POZYCJI) 

 

 

 1. Universitas Gedanensis. 1230-0152. R. 22, t. 39 (2010), s. 200-204, rec. książki: Janusz 

Mariański, Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian 

społecznych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008. 

 2. Warmińsko Mazurski Kwartalnik Naukowy, nr 3(11), 2014, ISSN 2084 – 1140, „Zdrowotny 

portret bezdomnych na przykładzie bezdomnych z Olsztyna”. 

 3. Warmińsko Mazurski Kwartalnik Naukowy, nr 1(13), 2015, ISSN 2084 – 1140, 

„Wykluczenie bezdomnych”. 

 4. Warmińsko- Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nr 1(17), Olsztyn 2016, Wyższa Szkoła 

Informatyki i Ekonomii, ISSN 2084-1140, „Przyczyny bezdomności. Wybrane aspekty” 

 5. Udział w konferencjach: 

 6. VIII Wojewódzkiej Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych „Senior - 

w poszukiwaniu i aktywizowaniu ukrytych potencjałów” 

 7. X Wojewódzka Konferencja z Okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w Olsztynie 

„Wyzwania IV Wieku. Podążając za zmianą” 

 8. Wojewódzka konferencja z okazji Światowego Dnia Praw Osób Starszych „Innowacyjne usługi 

środowiskowe i społeczne na rzecz osób starszych”. 

 9. Obecnie badania koncentrują się  na religijności bezdomnych, przeprowadzone w Schronisku dla 

bezdomnych w Olsztynie, które są kontynuacją badań zrobionych w 2010 roku, dla celów 

porównawczych. W związku z czym pracuje nad artykułem „Wartości religijne w 

świadomości ludzi bezdomnych”. Jednocześnie trwa praca badawcza i przygotowanie 
artykułu dotyczącego wartości życiowych w świadomości ludzi bezdomnych.  

 10. W przygotowaniu jest artykuł „Kultura organizacji”.  

 11. W ramach tematu badawczego katedry planowana jest praca nad problemem „Wdrażanie 

nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym. Innowacyjne rozwiązania. 

Współpraca podmiotów gospodarczych”. 

 12. Głównym celem jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i 

rozwiązywanie problemu bezdomności. Zwrócenie uwagi na możliwość wprowadzenia 

innowacyjnych działań państwa, które nie wymagają zwiększania nakładów finansowych na 

przeciwdziałanie bezdomności, a wydawania środków w nowatorski sposób. Jednocześnie 

zwrócenie uwagi na możliwość współpracy podmiotów gospodarczych, przedsiębiorstw i 

ośrodków pomocy społecznej oraz instytucji zajmujących się osobami bezdomnymi na rzecz 
przeciwdziałania bezdomności i rozwiązywania problemów związanych z bezdomnością.  

 

 

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA OSW 

 

W Olsztyńskiej  Szkole Wyższej prowadzi zajęcia z przedmiotów:  

  Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych,  

  Socjologia i metody badań społecznych, Socjologia organizacji,  

  Metodologia badań w administracji,  

  Wstęp do socjologii,  

  Współczesne problemy socjologii,  

  Socjologia wychowania, 

  Polityka społeczna,  

  Socjologia z elementami socjologii zdrowia,  

  Socjologia niepełnosprawności 

 


