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1. Wykształcenie: studia w latach 1983-1988 w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, zakończone uzyskaniem tytułu magistra pedagogiki.
W 2012 roku ukończone studia podyplomowe z „Public Relations”, w 2014
ukończone studia podyplomowe „Zarzadzanie Oświatą”.
2. Stopnie i tytuły naukowe: styczeń 1992 rok, doktor nauk humanistycznych
w zakresie pedagogiki, Akademia Nauk Pedagogicznych w Moskwie. W 2011 rok –
mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego WSG w Bydgoszczy.
3. Nagrody, wyróżnienia i podziękowania za działalność organizacyjną i naukową:
Wyróżnienie Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowej w roku
akademickim 1999/2000
Wyróżnienie Dziekana Wydziału Humanistycznego UMK za zaangażowanie w pracy
zawodowej w roku akademickim 2002/2003
Podziękowanie od Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu
za przygotowanie i przeprowadzenie badań nad ubóstwem oraz współorganizację
konferencji naukowej „Jak nie poddać się ubóstwu?”, 31 październik 2001 rok
Podziękowanie od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Waldemara
Achramowicza za zaangażowanie i wkład pracy w budowę strategii dla pomocy
społecznej, 29 maj 2002 rok
Podziękowanie od Prezydenta Miasta Bydgoszczy za przedstawienie recenzji z badań oraz
za owocną współpracę z PUP-em w Bydgoszczy (26.10.2005rok)
Statuetka WSG – za zaangażowanie w pracę na rzecz Uczelni, maj 2009
Medal
okolicznościowy
wybity
z
okazji
95-lecia
powstania
GUSu
oraz Międzynarodowego Roku Statystyki, wręczony dnia 4 marca 2014 roku.
Podziękowanie za udział w debacie „Bydgoszcz – miasto akademickie” od organizatorów
BFN (30.05.2014)
Medal Komisji Edukacji Narodowej” z dnia 19.08.2014, za szczególne zasługi
dla oświaty i wychowania (legitymacja nr. 143264)

4. Zainteresowania naukowe: socjologia rodziny, praca socjalna, pedagogika społeczna
5. Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych: członek Polskiego
Towarzystwa Socjologicznego
6. Pełnione funkcje: od 2005 roku Dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, od 2012 roku Dziekan Wydziału Studiów
Stosowanych WSG w Bydgoszczy.
7. Kształcenie kadry naukowej: ok. 50 wypromowanych magistrów, opieka nad
kilkudziesięcioma słuchaczami studiów podyplomowych.
8. Tematyka naukowo-badawcza: polityka społeczna, socjologia rodziny, socjologia
ubóstwa
9. Realizowane projekty:
- członek zespołu realizującego projekt KPCES II (rada programowo redakcyjna broszur
i informatorów; wiele spotkań konstruujących realizację projektu);
- ekspert w projekcie innowacyjnym „Nic o nas bez nas” (11.2011-12. 2013) w ramach
priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- 01.04.2013 – 30.06.2015 - koordynator projektu „Nasze dzieci pod dobrą opieką –
przedszkole zakładowe przy WSG”, POKL MPiPS
Zrealizowane projekty:
-

-

-

-

-

-

Rural employment and rural regeneration in post-socialist Central Europe – grant
Komisji Europejskiej w ramach programu “COST”, realizowany w środowiskach
wiejskich czterech państw Europy Środkowej w latach 1993-1996 (koordynator okręgu
wałbrzyskiego),
Poverty and gender study in the eight northern voivodships in Poland – badania
zrealizowane dla Banku Światowego w 1997 roku w środowiskach wiejskich północnej
Polski (badania terenowe oraz raport końcowy).
Warunki i potrzeby życiowe ludności wiejskiej - badania dla Ministerstwa Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa), zlecone przez brytyjski
Agriculture
Development Fund (ADF) w ramach programu „Know-How” (koordynator badań
focusowych, udział w fazie jakościowej badania, współudział w redagowaniu raportu
końcowego), zrealizowane w 1998
Ubóstwo na terenach wiejskich północnej Polski - grant UMK nr 336-H przyznany
na badania własne dotyczące „Zróżnicowanego oblicza ubóstwa w województwie
kujawsko - pomorskim” . Publikacja książki z wynikami badań empirycznych – Toruń
1999,
Poplars: A Multiple – Use Crop for European Areable Farmers (PANUCAEF). Projekt
badawczy nr ref. PL 98-4193 we współpracy z Wydziałem Biologii i Ochrony
Środowiska, doradca w kwestiach socjologicznych (organizacja i moderowanie
wywiadów focusowych oraz badań ankietowych) – 03.2000-12.2000,
Zróżnicowane oblicza ubóstwa w województwie kujawsko-pomorskim oraz w Okręgu
Harkowskim – aspekt porównawczy, grant UMK nr 378-H przyznany na badania własne,
2001
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-
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Wzajemne uprzedzenia pomiędzy Polakami i Rosjanami - Projekt badawczy finansowany
przez KBN nr
5 H02E 051 21, realizowany w Polskim Instytucie Spraw
Międzynarodowych – współwykonawca badań jakościowych w Polsce i Rosji, 10.200201.2004
Ekspert w ramach programu – ADEP Interreg IIIc (Rozwój partnerstwa Społecznego
i przeciwdziałanie ekskluzji społecznej w województwie kujawsko-pomorskim) –
projektowanie kwestionariusza ankiety – Toruń 2004 r.
Bezrobocie jako zjawisko społeczno-ekonomiczne na przykładzie Bydgoszczy, grant WSG,
2005-2007
Sieci wsparcia i lokalne partnerstwo w przezwyciężaniu wykluczenia społecznego
i transmisji biedy. Projekt KBN nr 0322/H02/2005/29, (termin realizacji: 2005-2008) –
koordynator badań na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
OHP – członek zespołu eksperckiego opiniującego raport z badań socjologicznych
przeprowadzonych w ramach projektu „Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych
absolwentów OHP”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Działania 1.1 Schemat B Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich - 10.10.2007, Toruń
Ekspert zewnętrzny w Narodowym Programie Foresight „Polska 2020”, 2008 rok
Ekspert badania ewaluacyjnego oceniającego działania informacyjno-promocyjne
w zakresie programów współfinansowanych z funduszy UE w województwie kujawskopomorskim – 29.08.2008, Toruń
Ekspert zewnętrzny w Poakcesyjnym Programie Rozwoju terenów wiejskich - ROPS
Toruń, 2009
Udział w projekcie „Zawsze aktywny”,
NR WND-POKL.07.02.01-04-094/09
realizowany przez WYŻSZĄ SZKOŁĘ GOSPODARKI W BYDGOSZCZY W RAMACH
PRIORYTETU VII, DZIAŁANIA 7.2, PODDZIAŁANIA 7.2.1- AKTYWIZACJA
ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM
SPOŁECZNYM, 2010 ROK
ET-Struct (Economic Educational Territorial Structure), Central Europe Programme
2007-2013 – koordynator projektu;
członek Zespołu Doradczego w Poakcesyjnym Programie Rozwoju terenów wiejskich –
ROPS Toruń – 2009-2011
Udział w projekcie „Zawsze aktywny”,
NR WND-POKL.07.02.01-04-094/09
realizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy w ramach priorytetu VII,
działania 7.2, poddziałania 7.2.1- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, 2010 rok
członek Zespołu Eksperckiego pracującego nad „Kujawsko-Pomorskim Programem na
Rzecz Ekonomii Społecznej” przy ROPS-ie w Toruniu – luty 2012- grudzień 2012

10. Dorobek naukowy
Książki:










M.Sobczak, Zróżnicowane oblicza ubóstwa w województwie kujawsko-pomorskim w
opiniach mieszkańców, Toruń 2001, s.116
M.Sobczak (red.) Jak nie poddać się ubóstwu? Trudne pytania, niełatwa odpowiedź,
Toruń 2001, s.160
M.Sobczak., K.Ciżkowicz (red)., Czas wolny – uwarunkowania społecznoekonomiczne i przyrodnicze, Bydgoszcz 2007
M. Sobczak-Michałowska., K.Marchlewska (red.)., Unia Europejska – społecznoekonomiczne studia nad przyszłością Wspólnoty, WSG, 2009 rok
M.Sobczak- Michałowska., A. Kozubska (red.)., Budowanie Systemu Wsparcia dla
Rodziny. Możliwości i ograniczenia, WSG, 2009 rok
M.Sobczak-Michałowska, K.Marchlewska (red.)., Europejski Rok Walki z Ubóstwem
i Wykluczeniem Społecznym, WSG, 2010 rok
M.Sobczak-Michałowska, K.Marchlewska (red.)., Europejski Rok Wolontariatu,
WSG, 2011 rok, ISSN 2084-5146
M.Sobczak-Michałowska, K.Marchlewska (red.).,Europejski Rok Aktywności
Seniorów i Solidarności Międzypokoleniowej, WSG, 2012
M.Sobczak-Michałowska, A.Jeran (red.)., Kształcenie dla pracy?- perspektywa
regionalna, WSG, 2012, ISBN 978-83-61036-50-0

Fragmenty prac zbiorowych




M.Sobczak, Ubóstwo na terenach wiejskich w Polsce Północnej, Bank Światowy
1998, s. 56, wraz z: G.Zabłocki, H.Shahriari
M.Sobczak, Poverty and Gender study in the eight Northern Voivodships in Poland,
Word Bank, 1998, s. 48, and H.Shahriari, G.Zabłocki,
M.Sobczak., Ubóstwo na terenach wiejskich północnej Polski, rozdz. I: Ubóstwo podstawowe zagadnienia, Toruń, UMK, 1999, s. 8-27, wraz z: G.Zabłocki,
E.Piszczek, M.Kwiecińska-Zdrenka

Artykuły i ważniejsze artykuły recenzyjne po 2000 roku






Ubóstwo losem czy wyborem jednostki, (w) Problemy społeczno-gospodarcze
w Europie Środkowo-Wschodniej u progu nowego tysiąclecia, red. K.Piątek,
W.Sperański, Włocławek 2002, s.125-136
Lokalna pomoc socjalna na rzecz ubogich (w opiniach mieszkańców województwa
kujawsko-pomorskiego), (w) Lokalne strategie przeciwdziałania bezrobociu
i biedzie?? (red.) W. Warzywoda - Kruszyńska, Zakład Socjologii Biedy, Uniwersytet
Łódzki, 2001, s.145-163
Bezrobocie w Polsce - casus inevitabilis, tekst oddany do druku w Harkowskim
Instytucie Społeczno-Ekonomicznym, 2002

























Rosja w świadomości polskich studentów-uwagi pofokusowe, Polski Instytut Spraw
Międzynarodowych, 2004
M. Sobczak, R .Backer, Nieznane jutro – determinanty i możliwości zacierania
wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan, w: A. de Lazari, T.Rongińska (red.), Polacy
i Rosjanie. Przezwyciężanie uprzedzeń. Ibidem. Łódź 2006, ss.67-76
Wczoraj, dziś, jutro – Polacy i Rosjanie o sobie (wyimek z badań), w: Narody
w Europie. Tożsamość i wzajemne postrzeganie. WSG, Bydgoszcz 2007, ss.325-338
„Tylko razem możemy wiele”- integracja osób starszych na przykładzie UTW przy
WSG w Bydgoszczy, w: Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji
i dezintegracji społecznej, pod redakcją J.Grotowskiej-Leder, Łódź 2008, ss.171-183
M. Sobczak-Michałowska, A. Mreła, Case study – the position and the tasks of a dean
in Polishuniversities and colleges, w: Konkurence – teoretické a praktické
aspekty,Sborníkpříspěvků
z
pracowníconference
s
mezinárodníúčastí,
VysokáškolapolytechnickáJihlava, Jihlava, 29.-30. ledna 2009, ss. 271-278
M. Sobczak-Michałowska, A. Mreła, Semi-total charakter of universities and collage
In Poland – the usage of sociological theory of E.Goffman In practice of functioning
of
educacional
institutions,
w:
Konkurence
–
teoretické
a praktickéaspekty,Sborníkpříspěvků z pracowní conference s mezinárodníúčastí,
VysokáškolapolytechnickáJihlava, Jihlava, 03-04 unora 2010, ss. 184-192
M. Sobczak-Michałowska, A. Mreła, Działalność instytucji semitotalnych
na przykładzie uczelni w Polsce, w: Problemy nauki i szkolnictwa wyższego
w społeczeństwie opartym na wiedzy, pod. redakcją: R.Maciołka, W.Maika, K.Sikory,
WSG, Bydgoszcz 2010, s. 159-175
Raport z badań lokalnego rynku pracy (program:” Bydgoskie partnerstwo na Rzecz
Rynku Pracy”, współfinansowany ze środków UE, PHARE 2002), recenzja,
Bydgoszcz 2005
Recenzja wniosku badawczego „Czas wolny młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
w Bydgoszczy i okolicy” wykonany na zlecenie Działu Badań Naukowych i Rozwoju
Kadry Naukowej WSG – Bydgoszcz, maj 2010 r.
Socjologiczna analiza międzypokoleniowych opinii na temat alternatywnych form
życia w rodzinie (casestudy),w: (red.) W. Muszyński, Adam Marszałek, Toruń 2011
M. Sobczak-Michałowska, A. Mreła, Strategies – the help for the region?
w:
Konkurence
–
teoretické
a
praktické
aspekty,Sborníkpříspěvků
z pracowníconference
s mezinárodníúčastí, VysokáškolapolytechnickáJihlava,
Jihlava, 2012 ISBN 978-80-87035-53-5, s. 88-98
Aktywizacja osób starszych i budowanie solidarności międzypokoleniowej, w: Unia
Europejska. Perspektywy społeczno-ekonomiczne. Rocznik Naukowy 4/2012, ISSN
2084-5146, s.13-2
(Nie)pozorna rzeczywistość postrzegana przez pryzmat mediów, „Heteroglossia
2012, WSG w Bydgoszczy
I Bydgoskie Sympozjum DC of Europe – 2013/ Bydgoszcz

Zajęcia dydaktyczne: wstęp do socjologii; socjologia pracy; seminaria dyplomowe zarówno
dla studentów socjologii, pedagogiki
jak i nauk o rodzinie; zajęcia na studiach
podyplomowych z Organizacji Pomocy Społecznej, Diagnozy i terapii dziecka,
Psychopedagogiki, Gerontologii oraz Aktywizacji Społecznej
i Zawodowej Osób
z Niepełnosprawnością,

