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 Badanie ewaluacyjne projektu "Współpraca międzynarodowa regionu Kujaw i Pomorza: 
efektywna, innowacyjna, otwarta na partnerstwa. Skrót: INTER-EKiP" 2014, badania 
realizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Zakres obowiązków: autor narzędzi badawczych, realizator, autor raportu; 

 „Analiza potencjału rynku branży medycznej w Niemczech i Rosji” 2014, projekt realizowany na 
zlecenie Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców „Lewiatan” 

Zakres obowiązków: autor narzędzi badawczych (kwestionariusz wywiadu, scenariusz wywiadu 
pogłębionego), autor dwóch raportów  

 „Diagnoza sektora kreatywnego w województwie kujawsko-pomorskim” 2014 
Zakres obowiązków: współautor raportów badawczych desk research, autor narzędzi badawczych, 
raportów z badań pierwotnych ilościowych i jakościowych (FGI);  

 „Rynek pracy artystów i twórców w Polsce” 2013, projekt współfinansowany przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego;   

Zakres obowiązków: współautor scenariusza FGI, moderator badań fokusowych,  koordynator prac 
ankieterskich, autor  opracowania statycznego oraz noty metodologicznej;  

 „Preferencje i oczekiwania czytelników prasy lokalnej Bydgoszcz – Toruń” 2013, badanie 
realizowane metodą PAPI (600 respondentów) na terenie Bydgoszczy i Torunia, na zlecenie Media  
Express (Express Bydgoski oraz Nowości) 

Zakres obowiązków: autor narzędzia, koordynator ankieterów, autor raportów;  

 „Monitoring ruchu turystycznego Bydgoszczy 2012 i 2013” – badanie na zlecenie Centrum 
Informacji Miejskiej, realizowane łącznie na 4 tys. respondentów metodą CAPI 

Zakres obowiązków: opracowanie metodlgii badań (współautorstwo), organizacja i realizacja 
konsultacji (FGI) kierunków i założeń metodologii badań, pilotaż narzędzia, koordynator prac 
ankieterskich  

 „Education and awareness-raising – the key to understand EU enlargement process”, projekt 
międzynarodowy w ramach program Prince 2010 – EU 27  

Zakres obowiązków: autor scenariusza badań fokusowych oraz raportu z badań (16 zogniskowanych 

wywiadów grupowych);  
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 „Partnerstwo lokalne kluczem do skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą” 2012;  
Zakres obowiązków:  badania jakościowe obejmujące realizacją pięć zogniskowanych wywiadów 

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

  „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;   
Zakres obowiązków: współautor narzędzi jakościowych i ilościowych, badacz – analityk, 

 „ET-STRUCT - Economic Educational Territorial Structue", realizowany w ramach Programu 
INTERREG – CENTRAL EUROPE II - Projekt realizowany w szerokim partnerstwie międzynarodowym 
przy udziale 18 partnerów wywodzących się z: Austrii (Vienna Board of Education - Lider Projektu), 
Niemiec, Republiki Czeskiej, Polski, Słowenii, Włoch i Ukrainy.  Zaletą projektu jest więc także 
włączeniem partnera spoza Unii Europejskiej; badacz analityk  

 „Diagnoza systemu kultury Bydgoszczy 2011”- projekt finansowany przez Narodowe Centrum 
Kultury 

Zakres obowiązków: twórca narzędzi jakościowych, badacz - analityk, współautor raportów;  
współautor raportu;  

 „Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce” 2011– 
projekt realizowany przez Instytut Zachodni w Poznaniu 

Zakres obowiązków: autor czterech raportów branżowych na podstawie danych ilościowych  

 „inLAB – Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu 2011”: Badania realizowane 
metodą FGI (zogniskowane wywiady grupowe);  

Zakres obowiązków: autor scenariusza, moderator, autor analizy i części I raportu; Raport całościowy z 
pogłębionej diagnozy i analizy współpracy Uczelni i Przedsiębiorstw w zakresie transferu wiedzy w 
ramach projektu InLAb, Bydgoszcz 2012  

 Badanie ewaluacyjne do projektu   „Badam, poznaję, doświadczam…2009-2011” : Badania 
realizowane metodą PAPI na grupie ponad 4 tys., respondentów łącznie – przygotowano 4 raport 
z ewaluacji w tym raport końcowy; czas trwania Projektu – dwa lata; 

Zakres obowiązków: kierownik zespołu autor narzędzi, analiz, raportów;  

 „Diagnoza potrzeb klientów Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego 2011": 
Badania realizowane metodą wywiadów telefonicznych CATI, wywiadów internetowych CAWI 
oraz zogniskowanego wywiadu grupowego FGI.;   

Zakres obowiązków: kierownik zespołu autor narzędzi, realizator, moderator, współautor analizy;  

  „Rewitalizacja Starego Kanału Bydgoskiego – konsultacje społeczne 2009”, Badania realizowane 
metodą FGI (4 zogniskowane wywiady grupowe) w grupach docelowych;  

Zakres obowiązków: autor narzędzi, moderator, współautor raportu; 

 „Społeczne uwarunkowania rewitalizacji Parku nad Starym Kanałem w Bydgoszczy”, Badania 
realizowane metodą PAPI, opracowano raport z badań,  

Zakres obowiązków: współautor narzędzi badawczych, badacz- analityk, współautor raportu 

 „Bydgoszcz miastem powszechnego Internetu – projekt panelowy 2008 - 2009” , badania 
realizowane metodą PAPI na losowo dobranych gospodarstwach domowych (łącznie 800 
gospodarstw) 

Zakres obowiązków:  kierownik zespołu badawczego, koordynator ankieterów, badacz-analityk, 
współautor raportu;  

 „Wpływ realizacji Lokalnej Strategia Rozwoju na rozwój obszaru Lokalnej Grupy Działania” 
Badania realizowane metodą PAPI i CAWI;  

Zakres obowiązków: współautor narzędzi, autor opracowania statycznego i raportu;  



Focus Group Interview – Raport Summary, w: Benefits and challenges of future EU enlargements, 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki , Bydgoszcz 2013  

Odbiorcy kultury – o kulturze w wywiadach pogłębionych, (współautor : Alicja Chyła)w: Diagnoza 

systemu kultury Bydgoszczy (red.) A. Jeran, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz 

2012.  

Twórcy zależni o kulturze, (współautor : Alicja Chyła) w: Diagnoza systemu kultury Bydgoszczy (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. 

Wydawnictwo 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. 

 

Uniwersytet Szczeciński, udział w konferencji metodologicznej: Kultury, subkultury, światy społeczne 
w badaniach jakościowych; Szczecin 2010  
Uniwersytet Łódzki, udział w konferencji metodologicznej: Etnografia a Internet, metody, perspektywy 
i strategie badawcze; Łódź 2010  
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, udział w konferencji: (Roz)czarowanie? Miłość i związki uczuciowe 
we współczesnym społeczeństwie. Olsztyn 2009 
Uniwersytet Szczeciński, udział w konferencji: Enklawy życia społecznego – II, Szczecin 2008 
Uniwersytet Gdański, udział w konferencji: Jednostka – społeczeństwo - państwo wobec mega trendów 
współczesnego świata, Jurata 2008  
 

ś

luty 2006 – obecnie  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 
stanowisko: nauczyciel akademicki (asystent) 

 
prowadzone zajęcia/ kursy/szkolenia latach 2006 - 2014: 

Projekt badawczy i jego realizacja  
Analiza danych z zastosowaniem pakietu SPSS 
Metodologia i opracowanie ankiet 
Metody badań socjologicznych 
Komputerowe metody opracowania danych naukowych 

http://www.jezuici.krakow.pl/cgi-bin/rjbo?b=kata&q=Jednos$&f=120
http://www.jezuici.krakow.pl/cgi-bin/rjbo?b=kata&q=społeczeń$&f=120
http://www.jezuici.krakow.pl/cgi-bin/rjbo?b=kata&q=państ$&f=120
http://www.jezuici.krakow.pl/cgi-bin/rjbo?b=kata&q=wobec&f=120
http://www.jezuici.krakow.pl/cgi-bin/rjbo?b=kata&q=megatren$&f=120
http://www.jezuici.krakow.pl/cgi-bin/rjbo?b=kata&q=współczes$&f=120
http://www.jezuici.krakow.pl/cgi-bin/rjbo?b=kata&q=świa$&f=120


Współczesne teorie socjologiczne  
Relacje społeczne 
Socjologia – mikrostruktury społeczne 
Socjologia – makrostruktury społeczne 
Historia myśli społecznej  
Systemy i struktury społeczne  
Socjologia rynku  
 
Zajęcia w wymiarze co najmniej 250 godzin w roku akademickim realizowane zarówno w formie 
warsztatowej jak i ćwiczeniowej.


