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1. Wykształcenie  

2004 - 2006  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  

 Politologia – studia II stopnia - magister 

 Specjalność: administracja europejska oraz marketing polityczny 

2002 - 2004   Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

 Socjologia – studia II stopnia - magister 

2001 - 2004  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  

Politologia - studia I stopnia 

1999 – 2002 Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

 Socjologia - studia I stopnia 

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): 

- problematyka jakościowych metod badawczych (ze szczególnym uwzględnieniem analizy 

konwersacyjnej oraz dokumentarnej metody interpretacji) 

- socjologia młodzieży oraz socjologia polityki (kultura polityczna, partycypacja i alienacja 

polityczna),  etnometodologia i socjologia codzienności  

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

wych): - 

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

Kierownik Pracowni Analiz Społecznych i Rynkowych WSG 

W ramach funkcji kierownika Pracowni Analiz Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki 

zakres obowiązków: konceptualizacja, organizacja i realizacja projektów badawczych i ewa-

luacyjnych; rekrutacja, szkolenie i kontrola zespołu ankieterów; analiza i interpretacja wyni-

ków – raporty badawcze i prezentacje; koordynowanie prac zespołu badawczego 

i ankieterskiego;   przygotowanie narzędzi badawczych z zakresu metod jakościowych i ilo-

ściowych.  

 



W zakresie pracy zawodowej, poza Wyższą Szkołą Gospodarki lub w ramach Projektów EFS 

i innych grantów zewnętrznych realizowanych przez WSG (jako partner lub lider Projektu): 

2011 – „ Zawierciański Inkubator Organizacji Pozarządowych”, Projekt EFS POKL; moduł 

badawczy, autor narzędzia opracowania statystycznego, współautor raportu 

2011 – Instytut Zachodni „Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku 

pracy w Wielkopolsce”; Projekt EFS POKL, autor raportów cząstkowych 

2010-2012 – „Aktywny uczeń, pracownik, obywatel – to ja, dzięki kompetencjom kluczo-

wym”. Projekt EFS POKL, wykładowca – wykłady cykliczne dla uczestników projektu;  

sierpień –grudzień 2010 – koordynator projektu „Kujawsko-Pomorska Akademia Edukacji 

Globalnej” – grant finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych  

grudzień 2009 – ekspert w projekcie „Akademia Przedsiębiorczości” oraz „Zawsze Aktyw-

ny” : ekspert z zakresu wykluczenia społecznego i wykluczenia na rynku pracy, Projekt EFS 

POKL 

lipiec 2008 –  sierpień 2010AC Nielsen; Stanowisko: moderator badań fokusowych modera-

tor wywiadów pogłębionych i wywiadów asystowanych  

wrzesień 2008 – marzec 2009 Mareco Polska, Stanowisko: koordynator prac ankieterskich 

luty 2008 – październik 2008 Narodowy Program Foresight Polska 2020, Ekspert zewnętrz-

ny ds. Analiz Delphi 

 

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): 

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

 z programów operacyjnych, z programów ramowych UE): 

Projekty badawcze (wybrane) : 

 
• „Education and awareness-raising – the key to understand EU enlargement process”, poro-

jekt międzynarodowy w ramach program Prince 2010 – EU 27 – autor scenariusza badań 

fokusowych oraz raportu z badań;  

• „Partnerstwo lokalne kluczem do skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą ” 2012 : 

badania jakościowe obejmujące realizacją pięć zogniskowanych wywiadów grupowych na 

wybranych celowo grupach, autor narzędzi, moderator współautor reportów z badań;  

• „Diagnoza systemu kultury Bydgoszczy 2011”- projekt finansowany przez NCK, twórca 

narzędzi jakościowych, badacz - analityk, współautor raportów;  

• „Idealny plan funkcjonalny dla Młynów Rothera – badania ilościowe i jakościowe 2012”: 

Badania realizowane metodą bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego PAPI ( 600 

sztuk) oraz 2 zogniskowanych wywiadów grupowych FGI;  stanowisko: autor narzędzi, 

badacz – analityk, współautor raportu;  

• „Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce” 

– projekt realizowany przez Instytut Zachodni w Poznaniu, autor czterech raportów bran-

żowych  

• „inLAB – Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu 2011”: Badania realizo-

wane metodą FGI (zogniskowane wywiady grupowe); stanowisko: autor scenariusza, mo-

derator, autor analizy i raportu;  

• Badanie ewaluacyjne do projektu   „Badam, poznaję, doświadczam…2009-2011” : Bada-

nia realizowane metodą PAPI na grupie ponad 4 tys., respondentów łącznie – przygoto-

wano 4 raport z ewaluacji w tym raport końcowy; czas trwania Projektu – dwa lata; sta-

nowisko:  kierownik zespołu autor narzędzi, analiz, raportów;  



• „Diagnoza potrzeb klientów Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego 

2011" : Badania realizowane metodą wywiadów telefonicznych CATI, wywiadów interne-

towych CAWI oraz zogniskowanego wywiadu grupowego FGI.;  stanowisko: kierownik 

zespołu autor narzędzi, realizator, moderator, współautor analizy;  

• „Sondaż przedwyborczy 2011”: Badanie realizowane metodą PAPI na próbie 800 respon-

dentów z badań przygotowano raport 

• „Rewitalizacja Starego Kanału Bydgoskiego – konsultacje społeczne2009”, Badania reali-

zowane metodą FGI (4 zogniskowane wywiady grupowe) w grupach docelowych; autor 

narzędzi, moderator, współautor raportu 

• „Społeczne uwarunkowania rewitalizacji Parku nad Starym Kanałem w Bydgoszczy”, Ba-

dania realizowane metodą PAPI, opracowano raport z badań, współautor narzędzi badaw-

czych, badacz- analityk, współautor raportu 

• „Bydgoszcz miastem powszechnego Internetu – projekt panelowy 2008 - 2009” , stanowi-

sko: kierownik zespołu badawczego, koordynator ankieterów, badacz-analityk, współautor 

raportu;  

 

9. Dorobek naukowy (wykaz publikacji): 

Odbiorcy kultury – o kulturze w wywiadach pogłębionych, w: Diagnoza systemu kultury Byd-

goszczy (red.) A. Jeran, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz 2012.  

 

Czekając na… - (nie tylko) analiza konwersacyjna w społecznym świecie (?) oczekiwania w: 

Kultury subkultury i społeczne światy w badaniach jakościowych, J. Leoński, M. Fiternicka – 

Gorzko (red.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010. 

 

Enklawa zaufania społecznego – na przykładzie bydgoskiego banku czasu (autorstwo: Paulina 

Bąk, Alicja 

Chyła), w: „Enklawy życia społecznego – kontynuacje” (red.) L. Gołdyka, I. Machaj. Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009. 

 

Uniwersalizm wartości w dobie globalizacji? – możliwości wykorzystania skali Shaloma H. 

Schwartza w badaniach nad strukturą systemów wartości: w: „Jednostka - społeczeństwo - 

państwo wobec megatrendów współczesnego świata.” (red.) K. Kamińska, S. Mrozowska, G. 

Piwniczki., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009. 

 
Związki celebrytów w zwierciadle komentarzy forumowiczów - przypadek Dody i Majdana, w: 

(Roz)czarowanie? Miłość i związki uczuciowe we współczesnym społeczeństwie, W Muszyński 

(red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń  2009 

 

10. /szkolenia/warsztaty: 
2012 – UW, warsztat: „Etnografia wirtualna” 

2012 – IZ/WZPP, Cykl szkoleń  (80 h)w projekcie: „Foresight - narzędzie wspierające 

transfer wiedzy między nauką i przedsiębiorstwami” 

2011 – WSE im. Ks. Józefa Tischnera, Szkolenia w ramach porjketu: „B+R= € Nauki spo-

łeczne dla gospodarki” 

2011 – PTE/WSG, Szkolenia w ramach projektu: „Promocja i rozwój aplikacyjności prac 

naukowych” 

2011- SPSS/SWPS, Zimowa warsztaty analityczne: „ Analiza klienta cz.I: techniki anali-

tyczne w segmentacji wynku – podejście priori i post hoc 

2009 – PTE/WSG, Szkolenia w ramach projektu: „ Przedsiębiorczość Akademicka – Sku-

teczny Transfer Wiedzy 



 2008 – SPSS/AGH, Letnie warsztaty analityczne: „Podstawy analizy danych z progra-

mem SPSS cz. II” 

 2008 – WSG, kurs: „ Analiza statystyczna z użyciem programów statystycznych” 

 2007 – Dolnośląska Szkoła Wyższa, Intensywny kurs metodologiczny: „Dokumentarna 

interpretacja dyskusji grupowych” 

 2007 – PTE, Szkolenia  z zakresu aplikacji do Europejskiego Funduszu Strukturalnego: 

„Dobry projekt”, „Procedury programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, „Zasadnicze pro-

blemu rozwoju lokalnego”, „Budżet bez tajemnic” 

 Kurs przygotowania pedagogicznego 

 

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

seminaria): 

Metody badań socjologicznych  

Projekt badawczy i jego realizacja  

Historia Myśli Społecznej  


