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1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany tytuł zawodowy): 

10.2000 – 07.2005 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  

Kierunek: socjologia, magister socjologii 

 

2. Stopnie i tytuły naukowe (rok uzyskania stopnia naukowego dr, dr hab., uczelnia, ty-

tuł pracy dr i hab., tytuł profesora): - 

3. Zainteresowania naukowe (dyscyplina naukowa, specjalności): socjologia młodzie-

ży, socjologia ciała, subkultury młodzieżowe 

4. Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych (polskich i międzynarodo-

wych): - 

5. Pełnione funkcje (obecnie i w przeszłości w Uczelni i poza Uczelnią):  

Obecnie: 

Koordynator Biura Instytutu Nauk Społecznych (na Uczelni) 

Sekretarz Stowarzyszenia „Bydgoszcz Rowerowa” (poza Uczelnią) 

6. Kształcenie kadry naukowej (liczba wypromowanych magistrów, doktorów, recen-

zje prac dr i hab. oraz wniosków o tytuł profesora): - 

7. Tematyka naukowo-badawcza (prowadzone badania): socjologia młodzieży i socjo-

logia ciała, obraz ciała na internetowych forach młodzieżowych 

8. Realizowane projekty (naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe, finansowane  

 z programów operacyjnych, z programów ramowych UE): 



2012 - „Cyfrowe nierówności – formy i uwarunkowania” - projekt ze środków Narodowe-

go Centrum Nauki, projekt własny dr Agnieszki Jeran  

2011 - „Diagnoza systemu kultury Bydgoszczy” – projekt ze środków Narodowego Cen-

trum Kultury, w ramach projektu „Obserwatorium kultury” 

2011 - „Rewitalizacja Młynów Rothera – konsultacje społeczne” – na zlecenie Nordic 

Development – Badania społeczne dotyczące Wyspy Młyńskiej 

 

9. Dorobek naukowy (wykaz publikacji): 

Chyła Alicja. 2012 -  „Kultura i edukacja”. Nr 2. (rec.) Jacek Kurzępa, Młodzi, piękne i nie-

drodzy… Młodość w objęciach seksbiznesu. 

Chyła Alicja, Markiewicz Paulina. 2012 -  „Diagnoza systemu kultury Bydgoszczy”. (red.) 

A. Jeran. Odbiorcy kultury – o kulturze w wywiadach pogłębionych, Bydgoszcz: Wydawnic-

two Wyższej Szkoły Gospodarki 

Chyła Alicja, Markiewicz Paulina. 2012 -  „Diagnoza systemu kultury Bydgoszczy”. (red.) 

A. Jeran. Twórcy zależni o kulturze, Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki. 

Chyła Alicja. 2010 - „Kultura i Edukacja”. Nr 4. Ciało w przestrzeni społecznej – relacja z 

obrad grupy tematycznej.  

Chyła Alicja. 2010 – „Studia i analizy europejskie”. Nr 5. Bezdomność i wykluczenie spo-

łeczne jako kwestia społecznie istotna. 

Chyła Alicja, Bąk Paulina. 2009 -  „Enklawy życia społecznego – kontynuacje”. (red.) L. 

Gołdyka, I. Machaj.„ Enklawa zaufania społecznego – na przykładzie bydgoskiego banku 

czasu, Szczecin:  Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Chyła Alicja. 2009  -  „Państwa – regiony – świat w kształtującej się rzeczywistości glo-

balnej”. (red.) K. Kamińska, S. Mrozowska, G. Piwniczki. Dylematy ruchu antyglobalistycz-

nego (alterglobalistycznego), Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 

Chyła Alicja. 2009 – „Kultura i Edukacja”. Nr 5. Le parkour – Sport, Fashion or a Subcul-

ture?. 

Chyła Alicja. 2009 – „Kultura i Edukacja”. Nr  3.  (rec.) Paweł Rudnicki, Oblicza buntu w 

biografiach kontestatorów. 

Chyła Alicja. 2008 - – „Kultura i Edukacja”. Nr 4. Le parkour – sport, moda czy subkultu-

ra?. 

Chyła Alicja. 2008 – „Kultura i Edukacja”. Nr 2. (rec.) Renata Gardian, Zjawisko sponso-

ringu jako forma prostytucji kobiecej. 

 

10. Uzyskane patenty (jeżeli są): - 

11. Zajęcia dydaktyczne (tytuły przedmiotów i rodzaj zajęć – wykłady, konwersatoria, 

seminaria): 

Wstęp do socjologii - ćwiczenia 

Współczesne teorie socjologiczne - ćwiczenia 

Antropologia kulturowa - ćwiczenia 

Demografia społeczna - ćwiczenia 

 

 

 


