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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 Filozofii 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 (asystentka, adiunktka) 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.:

 

 
• 2016r.-2020r. projekt pt. Tożsamość zbiorowa i społeczna członków ruchu społecznego Komitet Obrony 

Demokracji;  
• 2016r. – 2020r. projekt pt. Elita post-transformacyjna a elita Polski należącej do Zachodu. 

Reprodukcja czy wymiana? (NCN); 
• 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;  

 
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); 
 
 

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

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

w Radomiu); 

• 2012r – 2013r. projekt pt. Normy i sieci społeczne w kulturze. Zadania publiczne w płn-wsch Polsce (MKiDN);  
• 2012r. - 2013r. badanie działań animacyjnych w ramach sieci Regionalnych Ośrodków EFS; 

(Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL); 
• 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”); 

• 2011r. - 2012r. projekt pt. Rola społecznego piętna w powrocie z uzależnienia (Krajowe Biuro ds. 
• Przeciwdziałania Narkomanii); 
• 2011 r. - 2013r. diagnoza potrzeb NGO w powiecie włodawskim (Polska Fundacja Ośrodków 

Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”); 
    



Dydaktyka 
 
Collegium Civitas, kierunki: Socjologia, Politologia 

 

• od 2009 r. prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu: metodologii badań społecznych i politologicznych, 
jakościowych metod badań i interpretacji danych jakościowych, a także mikrosocjologii, socjologii zmian 
społecznych, seminarium magisterskie;  

• 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 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 z zakresu socjologii ogólnej, makro i mikrosocjologii, 
historii myśli socjologicznej i współczesnych teorii socjologicznych; 

 

 
Wybrane publikacje 
 
Monografie 
 
Obrońcy demokracji, ISP PAN, Nomos, Warszawa, Kraków: 2020 (w przygotowaniu). 
 
Społeczne światy elity administracyjnej państwa, ISP PAN, Warszawa: 2016 (współautorstwo). 
 
Szkoły demokracji? Kształtowanie i rozumienie roli działacza organizacji społeczeństwa obywatelskiego, ISP PAN i 
Oficyna Naukowa, Warszawa: 2016. 

 
 
Artykuły 
 
Defenders of Democracy at the Protest, „Polish Sociological Review”, 2019;207(3):355–370, DOI: 
https://doi.org/10.26412/psr207.07. 
 
„Twardogłowi fanatycy” i „beneficjenci dobrej zmiany” - o „innych” Komitetu Obrony Demokracji, „Kultura i 
społeczeństwo”, 62/2018 (1): 123-139. 
 
Obywatelskość w dyskursie parlamentarnym. Analiza debat nad obywatelskimi inicjatywami ustawodawczymi, „Myśl 

Ekonomiczna i Polityczna”, 2017, nr 4 (59): 328-353. 

Activists’ Perceptions of their Roles in Civic Organizations: A Case from Poland, „Journal of Civil Society”, 2017, 13 (4): 
426-442, DOI: https://doi.org/10.1080/17448689.2017.1389844. 

 
Kobiety działaczki – ograniczenia i realizacje roli, „Rocznik Lubuski, 2016, Tom 42, cz. I: 309-323. 
  
O obywatelskości we współczesnym świecie – kierunki zmian i przestrzenie rozwoju, „Zoon Politikon”, 2012, (3): 67-81. 
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