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Wykształcenie 
 

 2015r. Tytuł doktora nauk społecznych w zakresie socjologii;  
 2012r. – 2014r. Podyplomowe Studium Filozofii i Etyki przy Instytucie Stosowanych Nauk 

Społecznych i Instytucie F ilozofii Uniwersytetu Warszawskiego;  

 2005 r. – 2008r. Indywidualne Studia Podyplomowe w zakresie Socjologii z seminarium doktorskim 
w Collegium Civitas i ISP PAN, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Edmunda Wnuk-

Lipińskiego pt. „Socjalizacja w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego”, przewód doktorski w 
ISP PAN; 

 1999 r. – 2004r. studia z zakresu socjologii w Collegium Civitas, w tym od roku akademickiego 

2002/2003 specjalizacja: „Socjologia i zarządzanie organizacjami pozarządowymi”;  
 

Doświadczenie zawodowe 

 
 Od 2005r. współpracowniczka, od 01.2011r. stała członkini Zespołu Badań nad Elitami i 

Zachowaniami Politycznymi Instytutu Studiów Politycznych PAN; 
 Od 2006 roku współpracowniczka a w okresie od 10.2010r do 09.2013r asystentka w Katedrze 

Socjologii Collegium Civitas; 

 Od 2005r. do 2010r. asystentka na Wydziale Socjologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra 
Gieysztora; 

 

Projekty badawcze 
 

 Udział  w charakterze badaczki, autorki analiz w projektach badawczych realizowanych przez Zespół Badań 
nad Elitami i Zachowaniami Politycznymi Instytut Studiów Politycznych PAN, wśród których znalazły 
się m.in.: 

 
 od 2016r. projekt pt. Tożsamość zbiorowa i społeczna członków ruchu społecznego Komitet Obrony Demokracji 

(KOD) 

 od 2016r. projekt pt. Elita post-transformacyjna a elita Polski należącej do Zachodu. Reprodukcja czy 
wymiana? 

 2012r. - 2015r. projekt pt. Elity administracyjne i polityczne państwa: kariery, tożsamości, relacje (NCN); 

 2013r. -2014r.  projekt pt.  Socjalizacja w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego  (MNiSW); 
 2010r. - 2011r. projekt pt. Uczestnictwo polityczne i reprezentacja we współczesnych demokracjach; 
 2006r. badanie pt. Wybory samorządowe 2006 i ich efekty w sferze instytucjonalnej i w sferze komunikacji 

między obywatelami; 

 2005r. - 2006r. projekt pt. Instytucje pośredniczące między elitami a masami jako czynnik konsolidacji polskiej 
demokracji (KBN);  

 

 Udział w charakterze koordynatorki, badaczki, autorki analiz w projektach badawczych 

realizowanych przez Zespół Katedry Socjologii Collegium Civitas, wśród których znalazły się m.in.: 
 

 2011r. projekt badawczy – praktyki studenckie pt. Animator społeczny kagankiem rozwoju sołectwa (GOK 
Mykanów);  

 2010r. - 2012r. projekt Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – 
wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy (MPiPS, EFS); 

 2009r. - 2010r. projekt Empowering social/civic skills of elderly women in the multicultural villages of the 
North-Eastern (The Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe);  

 2007r. -2009r. Oblicza polskiego konserwatyzmu. Światopogląd konserwatywny w świadomości społeczeństwa 
polskiego (KBN); 

 2006r – 2008r. Pokolenie JP II: świadomość polskiej młodzieży po śmierci Jana Pawła II (KBN); 
 
 

 Udział w projektach badawczych Fundacji „Wiedza  lokalna”, wśród których znalazły się m.in.: 



 
 2012r – 2013r. Projekt pt. Normy i sieci społeczne w kulturze. Zadania publiczne w płn-wsch Polsce (MKiDN); 

 2011r. - 2012r. projekt pt. Rola społecznego piętna w powrocie z uzależnienia (Krajowe Biuro ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii); 

 2010r. Projekt pt. Lokalne mapy kultury (NCK); 
 

 Dodatkowo udział w projektach badawczych i popularyzatorskich charakterze zewnętrznej ekspertki, 
wśród których znalazły się  m.in.:  

 
 2014r. - 2015r. ekspertka ds wdrożenia lokalnego modelu współpracy (Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR w 

Radomiu) 

 2012r. - 2013r. badanie działań animacyjnych w ramach sieci Regionalnych Ośrodków EFS (Stowarzyszenie 
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL); 

 2011 r. - 2013r. diagnoza potrzeb NGO w powiecie włodawskim (Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania 
Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”); 

 2012r. ekspertyza dotycząca współpracy JST-NGO w: Ciechanowie, Mławie, Płońsku i Pułtusku (Fundacja 
Gospodarcza  im. Karola Marcinkowskiego z Ciechanowa w ramach projektu „Razem dla Północnego 
Mazowsza”); 

 2006r. -2007r. ewaluacja współpracy ponadnarodowej Partnerstwa w Widłach Trzech Rzek  
(Gmina Nowy Dwór Mazowiecki w ramach EFS); 

 2006r. ewaluacja Programu "Bernardo Bellotto - ambasador kultury" (Zamek Królewski w Warszawie); 

 
Dydaktyka 

 
Collegium Civitas, kierunki: Socjologia, Politologia  

 

 od 2009 r. prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów socjologii i politologii z zakresu: 
metodologii badań społecznych i politologicznych, jakościowych metod badań i interpretacji danych 

jakościowych, a także mikrosocjologii, socjologii zmian społecznych;  

 2011r. opieka nad studiami podyplomowymi Akademia Menedżerów III Sektora oraz współredakcja 
podręcznika z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi;  

 
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora , Wydziały: Socjologii, Pedagogiczny 

 

 2005r - 2010r prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów socjologii i pedagogiki z zakresu: 
socjologii społeczności lokalnych, samorządności, demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, a 

także współczesnych problemów socjologii;  
 
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydziały: Nauk społecznych, Zarządzania  

 

 2005r – 2010r. prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów socjologii, pedagogiki, zrządzania z 
zakresu socjologii ogólnej, makro i mikrosocjologii, historii myśli socjologicznej i współczesnych 

teorii socjologicznych;  
 

Wybrane publikacje 

 
Kobiety działaczki – ograniczenia i realizacje roli, „Rocznik Lubuski, Tom 42, cz. I. 
Szkoły demokracji? Kształtowanie i rozumienie roli działacza organizacji społeczeństwa obywatelskiego , ISP  

PAN i Oficyna Naukowa, Warszawa: 2016. 
O obywatelskości we współczesnym świecie – kierunki zmian i przestrzenie rozwoju, „Zoon Politikon”, 2012 

(3).  
'Wartością sołectwa są ludzie': raporty ze studenckich badań terenowych w gminach śląskich ,  Collegium 

Civitas Press , Warszawa: 2012 (współredakcja).  

Radni sejmików wojewódzkich wobec ładu demokratycznego, w: Radni sejmików wojewódzkich, wyd. ISP 



PAN, 2011 (współautorstwo).  

Profesjonalny menedżer w NGO , Collegium Civitas, Klub Myśli Społecznej Inicjatywy, Warszawa 2011 
(współredakcja).  

O nierówności płciowej – opinie i diagnozy posłanek, w: Kobiety u władzy, wyd. ISP PAN, 2010;  
Sytuacja młodych naukowców w Polsce. Dyskusja redakcyjna z udziałem młodych pracowników nauki z 

UKSW oraz Politechniki Warszawskiej, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, 2009 (3) 

(współautorstwo).  
Sytuacja młodych naukowców w Polsce, „Strategie Przyszłości. Kwartalnik Publicystyki Eksperckiej”, 2009 (1) 

(współautorstwo).  
Two perceptions of civic activity – the inhabitants’ perspective and the local authorities’ perspective , w: 

Political Leadership in Polish Counties, wyd. ISP PAN, Warszawa, 2009 (współautorstwo).  

Education for Democratic Citizenship in Poland , „Journal of Social Science Education”, Volume 6, Number 2, 
February 2008  (współautorstwo).  

Dwa obrazy obywatelskiej aktywności: perspektywa władz samorządowych i perspektywa mieszkańców w: 

Elity polityczne Polski powiatowej, wyd. ISP PAN, 2007 (współautorstwo). 
Obywatele w powiecie – obraz społeczności z perspektywy elit po litycznych powiatu, w: „Lokalizm, problemy, 

instytucje i aktorzy”, seria: Lokalizm, regionalizm, globalizm, (red.) L.K. Gilejko, Pułtusk: 2007, AH.  
Wybory 2006 w powiatach. Kampania – aktorzy – strategie , (współautorstwo) wyd. ISP PAN, 2007 

(współautorstwo).  
 
 
Dodatkowe doświadczenie i umiejętności 
 

 umiejętność prezentowania i przekazywania wyników badań, a także prowadzenia spotkań, dyskusji, 

warsztatów (przebyte szkolenia z zakresu umiejętności przekazywania wiedzy, prowadzenia sesji 
mentoringowych, certyfikat I stopnia umiejętności trenerskich); 

 umiejętności związane z archiwizowaniem danych (przebyte szkolenie Ośrodka KARTA);


