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

2009-2011 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji 

Magister europeistyki 

2006-2009 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji 

Licencjat europeistyki 

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

tuł pracy dr i hab., tytuł profesora): nie dotyczy 

3. Zainteresowania naukowe (dyscyplina naukowa, specjalności): 

prawo europejskie, polityka zagraniczna Unii Europejskiej, bezpieczeństwo międzyna-

rodowe i obrona, organizacje międzynarodowe, europejska polityka młodzieżowa 

4. Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych: nie dotyczy 

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

Obecnie:  

 Koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz przy 

WSG,  

 Specjalista ds. projektów i działalności społeczno-edukacyjnej Centrum Euro-

pejskiego im. Roberta Schumana przy WSG, 

 Koordynator Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk - Bydgoszcz i 

regionalnej sieci Eurodesk Kujawsko-Pomorskie.  
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W przeszłości: koordynator Studenckich Klubów Przedsiębiorczości w ramach projek-

tu „Starter – młodzi w biznesie”, asystent projektu innowacyjnego „Nic o nas bez 

nas”, specjalista Centrum Europejskiego im. Roberta Schumana przy WSG, stażysta w 

Punkcie Informacyjnym KE Europe Direct – Bydgoszcz przy WSG, praktykant w 

Urzędzie Miasta Bydgoszczy (Wydział Promocji Miasta – Convention Bureau oraz 

miejski punkt informacji turystycznej) 

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

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

7. Tematyka naukowo-badawcza (prowadzone badania):  

świadomość społeczeństwa nt. oddziaływania polityk UE na życie codzienne, badanie 

satysfakcji nt. akcesji Polski do UE oraz poparcia dla bieżących polityk europejskich, 

badanie zapotrzebowania informacyjnego z zakresu działalności UE 

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

 z programów operacyjnych, z programów ramowych UE): 

- udział w projekcie „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej”, realizowanym 

w ramach zadania publicznego dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP: prowadze-

nie szkoleń i warsztatów m.in. w zakresie aktywności obywatelskiej, mobilności mło-

dzieży, polityk Unii Europejskiej; 

- udział w projekcie pt. „Obserwator czy inicjator – KIM będziesz jutro?”, realizowa-

nym w ramach programu Młodzież w Działaniu – Akcja 5.1: prowadzenie szkoleń 

„Kreatywność i przedsiębiorczość” oraz „Wiedza i umiejętności” dla uczestników pro-

jektu (listopad 2013 – styczeń 2014); 

- udział w projekcie pt. „Education and awareness-raising – the key to understand EU 

enlargement process”, realizowanym w ramach Program Prince 2010 - EU 27: orga-

nizacja i prowadzenie warsztatów „Proces rozszerzenia Unii Europejskiej – szanse i 

wyzwania” (grudzień 2012 - styczeń 2013), udział w letnich EuroQuizach promują-

cych tematykę UE i jej rozszerzenia (07-09.2012); 

- udział w projekcie pt. „STARTER – Młodzi w Biznesie”, realizowanym w ramach PO 

KL (poddziałanie 2.2.1): Koordynator ds. Studenckich Klubów Przedsiębiorczości 

(07.2011-02.2012), opracowanie artykułów eksperckich nt. przedsiębiorczości 

(07.2012), asystent projektu – prowadzenie dokumentacji (07.2011-02.2012); 

- udział w projekcie innowacyjnym z komponentem ponadnarodowym pt. „Nic o nas 

bez nas”, realizowanym w ramach PO KL (poddziałanie 7.4): asystent projektu, od-

powiadanie za kontakty z partnerem projektu z Estonii, działania organizacyjne, pro-

wadzenie strony internetowej projektu 

 

 

 

 



9. Dorobek naukowy (wykaz publikacji): 

- Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej – praktyczne 

aspekty realizacji oraz perspektywa na przyszłość [w:] Studia i analizy europejskie, Nr 

9, (red.) Marchlewska K., Bydgoszcz 2012. 

- Specyfika Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa w świetle postanowień 

Traktatu z Lizbony – instrumenty i ramy prawno-instytucjonalne [w:] Studia i analizy 

europejskie, Nr 8, (red.) Marchlewska K., Bydgoszcz 2011. 

- Realizacja Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej wo-

bec wybranych państw i regionów na świecie [w:] Studia i analizy europejskie, Nr 6, 

(red.) Marchlewska K., Bydgoszcz 2010. 

- Kształtowanie przez UE wspólnej polityki obronnej, 

http://www.psz.pl/Ksztaltowanie-przez-UE-wspolnej-polityki-obronnej. 

- Polityka UE wobec wybranych państw i regionów, http://www.psz.pl/Polityka-UE-

wobec-wybranych-panstw-i-regionow. 

10. Uzyskane patenty (jeżeli są): nie dotyczy 

 

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

seminaria): 

„Problemy Współczesnego Świata” (2012/13, wykład, przedmiot kanoniczny WSG) 

„Demokracja i współczesny świat” (2013/14, ćwiczenia dla kierunku pedagogika i so-

cjologia) 

„Zarządzanie projektem” (2013/14, ćwiczenia dla kierunku pedagogika) 
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