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1. Wykształcenie
1983-1988 studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, kierunek :
Resocjalizacja. W czerwcu 1988 roku uzyskałam tytuł magistra pedagogiki w zakresie
resocjalizacji
2. Stopnie i tytuły naukowe
W 1995 roku uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych po obronie pracy
doktorskiej pt. „Zjawisko prostytucji – uwarunkowania i możliwości oddziaływań
profilaktycznych i resocjalizacyjnych”, której promotorem był prof. dr hab. Eugeniusz Bielicki
a recenzentami prof. dr hab. Bronisław Urban i prof. dr hab. Roman Ossowski. Stopień naukowy
został nadany przez Radę Naukową Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Bydgoszczy.
W 2012 roku uzyskałam stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie
pedagogiki, nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu.
3. Zainteresowania naukowe (dyscyplina naukowa, specjalności):
Pedagogika resocjalizacyjna, ponadto problematyka dotycząca patologii społecznej,
kryminologii i wiktymologii
4. Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych (polskich i międzynarodo-wych):

5. Pełnione funkcje:
W latach 1999- 2000 oraz 2005- 2006 pełniłam funkcję kierownika Studiów Podyplomowych
z Pedagogiki Specjalnej, specjalności : Oligofrenopedagogika i Resocjalizacja w Akademii
Bydgoskiej.
Od 2012 jestem opiekunem studenckiego Koła Naukowego Resocjalizacji (UMK).
6. Kształcenie kadry naukowej:
Od 1995 prowadzę seminaria magisterskie i dyplomowe na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych, w tym czasie wypromowałam 400 prac magisterskich i ponad 250 prac
dyplomowych
7. Tematyka naukowo-badawcza (prowadzone badania):
Zainteresowania naukowe obejmują następujące obszary:
1. Etiologiczne i fenomenologiczne aspekty zachowań dewiacyjnych (w tym także
przestępczych) nieletnich dziewcząt i kobiet. W tym zakresie prowadziłam badania dotyczące
uprawiania prostytucji przez nieletnie dziewczęta i kobiety a ponadto badania dotyczące
przestępczości kobiet a w szczególności popełnianych przez nie przestępstw przeciwko życiu
i zdrowiu .
2. Problematyka zjawiska przemocy wewnątrzrodzinnej z uwzględnieniem krzywdzenia
dzieci oraz stosowania przemocy wobec kobiet w związkach.
3. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu a w szczególności zabójstwa oraz możliwości
resocjalizacji sprawców.
4. Badania dotyczącego sprawców przestępstw seksualnych.
8. Realizowane projekty:
2004-2005 - Przestępcza adaptacja młodocianych sprawców przestępstw przeciwko życiu
i zdrowiu. Grant indywidualny, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego
1998-2000 – Przemoc wobec dziecka w rodzinie, grant indywidualny, Wyższa Szkoła
Pedagogiczna , po przekształceniu w 2000r Akademia Bydgoska
Od 2012 – „Drapieżcy seksualni – w kontekście objawowym, etiologicznym i możliwości
resocjalizacji
9. Dorobek naukowy (wykaz ważniejszych publikacji):
Wybrane pozycje zwarte.
1. Monografia „ Społeczno-kulturowe uwarunkowania prostytucji w Polsce”,
Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1998
2. Monografia „Przestępcza adaptacja młodocianych sprawców przestępstw przeciwko
życiu i zdrowiu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wiel-kiego, Bydgoszcz 2006
3. Monografia „Zabójcy i mordercy. Czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań
resocjalizacyjnych”, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010
4. Monografia „Przestępcy seksualni. Zabójcy, gwałciciele, pedofile i ich resocjalizacja”
Wydawnictwo UMK, Toruń 2014.
5. „Kim oni są? Charakterystyka sprawców wybranych przestępstw. pod red. M.
Kowalczyk- Jamnickiej, Wydawnictwo Black Unicorn, Jastrzębia Góra, 2010
6.”Zbrodnia, kara, nadzieja”. pod. red. M. Kowalczyk, A. Kinas- Zalewska.
Wydawnictwo Black Unicorn, Jastrzębia Góra, 2012

Wybrane artykuły
1. „Wczesna aktywność seksualna a uprawianie nierządu”, w: Problemy Rodziny
nr 5- 6/1997 s. 59 – 63
2. „Charakterystyka współczesnej prostytucji”, w: Problemy współczesnej patologii
społecznej„ pod red. B. Urbana, Kraków 1998 s. 177 – 182
3. „Problem przemocy wobec dziecka w rodzinie”, w: Edukacja i Dialog nr 10/1998
s.55–60
4. „Przestępstwo dzieciobójstwa (niektóre aspekty etiologiczne)”, w: Problemy Rodziny
nr 5/2000 s. 47 –51
5. „Dzieci- ofiary przemocy seksualnej”, w: „Rodzina polska na przełomie wiekówprzeobrażenia, zagrożenia, patologie” materiały z konferencji pod red. J.
Żebrowskiego, Gdańsk 2000, s. 239- 248
6. „Społeczno-osobowościowe przesłanki resocjalizacji młodocianych kobiet”
w: „Młodociani więźniowie. Problemy współczesnej rzeczywistości penitencjarnej”
L.Lubicki (red) Włocła-wek 2001, s.56 – 69
7. „Zachowania przestępcze i dewiacyjne młodzieży w świetle teorii napięcia” w:
Zjawiska patologii społecznej i możliwości przeciwdziałania” T. Sołtysiak i M.
Kowalczyk
Jamnicka
(red),
Bydgoszcz
2007,
s.36
-68
8. „Kazirodztwo jako przejaw patologii rodziny” w: „Zaburzenia i zagrożenia we
współcze-snych rodzinach polskich” T. Sołtysiak i M. Gołembowska (red),
Włocławek 2007, s. 339-363
9. „Subiektywne determinanty przemocy wobec kobiet” M. Kowalczyk – Jamnicka, D.
Pilew-ska, w: „Zaburzenia i zagrożenia we współczesnych rodzinach polskich”, T.
Sołtysiak i M. Gołembowska (red),Włocławek 2007, s. 297- 316
10. „Możliwości resocjalizacji sprawców zabójstw” w: „Resocjalizacja. Zagadnienia
prawne, społeczne i metodyczne” , A. Jaworska (red), Kraków 2009
11. „ Modelowe ujęcie sprawców zabójstw i możliwości ich resocjalizacji” w: „Kim oni
są? Charakterystyka sprawców wybranych przestępstw (red) M. Kowalczyk-Jamnicka
, Jastrzębia Góra 2010.
12. „Studium porównawcze środowiska wychowawczego i profilu osobowościowo –
seksualnego zabójcy ekwiwalentnego i akcesoryjnego oraz możliwości ich
resocjalizacji” w: Przegląd Więziennictwa Polskiego. Nr 70/2011. Warszawa
s. 31- 54
13. „Seksualni drapieżcy. Ujęcie porównawcze i integracyjne wybranych kategorii
zabójców seksualnych” w: „Zbrodnia, Kara, Nadzieja” (red) M. Kowalczyk, A. Kinas
– Zalewska, Wydawnictwo Black Unicorn, Jastrzębie Zdrój, 2012 s. 9-28
14. Recenzja książki J. Kurzepy „Piękni, młode, i niedrodzy. Czyli młodość w objęciach
seks biznesu” w: Kultura i Edukacja nr 2/2012. s. 232-234
15. „Zabójcy seryjni i seksualni oraz możliwości ich resocjalizacji” w: Resocjalizacja
Polska nr 3/2012 s.49- 67.
10. Uzyskane patenty (jeżeli są):

11. Zajęcia dydaktyczne (tytuły przedmiotów i rodzaj zajęć – wykłady, konwersatoria,
seminaria):
Patologia społeczna – wykłady
Instytucje resocjalizacyjne- konwersatoria
Podstawy resocjalizacji –wykłady
Pedagogika specjalna – wykłady, konwersatoria
Seminarium licencjackie na studiach niestacjonarnych (specjalność resocjalizacja)

