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1. Wykształcenie  
- 1992/1997- socjologia, UMK, magister socjologii 
 - 2012/2013 Międzynarodowa Szkoła Coachingu WSZiP im. Bronisława Jańskiego w 
Łomży, studium podyplomowe, 
- 2011/2012 – Akademia Rozwoju Umiejętności Trenerskich (OWOP, BFKK) – tre-
ner umiejętności społecznych 
 

2. Stopnie i tytuły naukowe  
Doktorat – kwiecień 2002 – UMK 
Habilitacja – maj 2014, ISNS UW 

3. Zainteresowania naukowe socjologia (teorie socjologiczne, gender studies) 
 

4. Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych Polskie Towarzystwo So-
cjologiczne 
 
 

5. Pełnione funkcje  
- prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydział Historyczno-Socjologiczny 
Uniwersytet w Białymstoku (UwB) 2005-2012 
- członek uczelnianej senackiej Komisji ds. Kształcenia 2005-2012 
 

6. Kształcenie kadry naukowej (liczba wypromowanych magistrów, doktorów, recen-
zje prac dr i hab. oraz wniosków o tytuł profesora): 

7. Tematyka naukowo-badawcza: stosunki etniczne, wielokulturowość, tożsamość 
społeczna jednostki, transseksualność, mniejszości społeczne, metodologia badań ja-
kościowych, gender studies 
 

8. Realizowane projekty: 
- 2004/2005 udział w projekcie badawczym realizowanym przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Białymstoku wraz z Instytutem Socjologii UwB „Popyt i  podaż na pracę w 
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woj. Podlaskim” (temat własny „Społeczne uwarunkowania bezrobocia kobiet”);  - 
kierownik projektu prof. dr hab. P. Gieorgica. Tekst ekspertyzy opublikowany w prac 
zbiorowej: -  Abłażewicz U., Bieńkowska-Ptasznik M, Gieorgica P., Górnicki K., 
Tefelski M. (2005) Popyt i podaż pracy – diagnoza rynku pracy woj. Podlaskiego. 
Białystok. WUP. Oraz:  (2006) Kobiety na rynku pracy w opinii bezrobotnych”, w: 
Bezrobocie na Podlasiu (red. P. Gieorgica). Białystok: WUP.  

 
- 2006 „Rynek pracy a społeczności lokalne w dobie rozszerzenia Unii Europejskiej” – raport 
z badań w Siemiatyczach– w ramach międzynarodowego projektu badawczego „LOCLAB  - 
A dynamics and social impacts of the labour markets on local communities in Eastern 
European accelerated by the EU-Integration” – projekt nr  INTAS-04-79-6799. 
 
- 2009/ 2010 – udział w projekcie „Diagnoza i kierunki rozwoju formalnego kształcenia usta-
wicznego” realizowananego przez WSZiP im. B. Jańskiego w Łomży. (zakres obowiązków: 
koordynators ds. badań; koordynator ds. publikacji). W ramach tego projektu opublikowałam 
tekst: Kształcenie ustawiczne kobiet w kontekście specyfiki bezrobocia w Polsce po 1989 ro-
ku, [w:] Kapitał ludzki i społeczny w procesie kształcenia ustawicznego w świetle badań, red. 
Tadeusz Popławski, Joanna Truszkowska, Łomża 2010,  
 
- 2011 - Ekspertyza: „Rozpoznanie potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego nauczycieli 
sektora gastronomicznego i turystycznego na terenie województwa podlaskiego i mazowiec-
kiego” w ramach projektu „Doskonalenie zawodowe nauczycieli poprzez praktyki w przedsię-
biorstwach” POKL działanie 3.4, program realizowany przez WSZiP im. Bogdana Jańskiego 
w Łomży 

 
11.Dorobek naukowy (wykaz publikacji): 

 
         
 Książki autorskie:  
„Transseksualizm w Polsce. Wymiar indywidualny i społeczny przekraczania binarnego 
systemu płci” wyd. UwB, Białystok, 2012 
 
„Polacy – Litwini – Białorusini na północno-wschodnim pograniczu Polski”, wyd. UwB, 
Białystok, 2007 (176 stron) 
 
 Książki redagowane:  
 
„Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwie zróżnicowanym kulturowo i na pograniczach” 
(redakcja  z  Kazimierzem Krzysztofkiem i Andrzejem Sadowskim) , wyd. UwB, Białystok, 
2006.  
 
„Teatr płci. Eseje z socjologii gender” (redakcja z Jackiem Kochanowskim). Wyd. Wschód – 
Zachód, Łódź, 2008.  
 
„Polityka wielokulturowości a migracje” (redakcja z Andrzejem Sadowskim), wyd. UwB, 
Białystok, 2012.   
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 Redakcja numerów czasopism naukowych 
 
tom XVIII rocznika „Pogranicze. Studia Społeczne” zatytułowany „Wokół socjologii wielo-
kulturowości”  (redakcja z Andrzejem Sadowskim) 2011r.  
 
5. Recenzowane artykuły w czasopismach naukowych i książkach: 
 
 
- 2014 „Metodologia badań nienormatywnych tożsamości na przykładzie osób transseksu-
alnych”, w: Kłonkowska A, Bojarska K, (red.), Prawne, medyczne i psychospołeczne aspekty 
transpłciowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 

 
- 2014 Hidden subjectivity: trans-subjectivity. Constructing transgender minority in Po-
land., tekst przyjęty do pisma Miscellanea nr  15(2)2014. 
 
- 2013 Transobywatelstwo po polsku. Transseksualistka/ tka jako obywatel, w: „Pogranicze. 
Studia Społeczne”, tom XXII 
 
- (2012) The dynamics of ethnic relations presented on the example of Polish-Lithuanian 
relations on the north-eastern borderland of Poland, w:  “ISIG Journal” 2012, Vol. 21, no 1.  
 
- (2012) Ukryta podmiotowość – transpodmiotowość. Budowanie transseksualnej mniejszo-
ści w Polsce, w:  Transpłuciowość – androgynia. Studia o przekraczaniu płci (red. Anna 
Kłonkowska). Gdańsk, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego  
 

- (2011) Gender i wielokulturowość, w: „Pogranicze. Studia Społeczne” tom XVIII  
 
- (2011) Jak uczyć gender? Między praktyka a ideałem, w: Uniwersyteckie gry – czy płeć ma 
znaczenie (red. Monika Grocholska, Wiktor Sawczuk). Toruń: wyd. Adam marszałek. 
(współautorstwo z Małgorzatą Skowrońską) 
 
- (2011) Wpływ Internetu na afirmację tożsamości płci u osób transseksualnych, w: Tożsa-
mość i komunikacja (red. L. Dyczewski, D. Wadowski) KUL: Lublin  
 
- (2011) Dylematy badacza – wybrane niuanse z badan nad transseksualizmem, w: Kalejdo-
skop genderowe (red. Krystyna Slany, Beata Kowalska, Magdalena Ślusarczyk. Kraków: UJ  

 
- (2010) Od wielkulturowości do postkolonializmu – czy etniczność ma płeć, w: Pogranicze. 
Studia Społeczne, tom XVI. 
 
- (2010) Meandry płci – transseksualizm: w: Queer studies : podręcznik kursu. red. Jacek 
Kochanowski, Marta Abramowicz, Robert Biedroń.. Warszawa: Kampania Przeciw Homofo-
bii.  
 
- (2010)  Kształcenie ustawiczne kobiet w kontekście specyfiki bezrobocia w Polsce po 1989 
roku, w: Kapitał ludzki i społeczny w procesie kształcenia ustawicznego w świetle badań, red. 
Tadeusz Popławski, Joanna Truszkowska, Łomża, wyd. WSZiP im. Bogdana Jańskiego.  
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- (2010) Transseksualne doświadczenia ciała,  w: Corpus Delicji – rozkosze ciała (red. Ba-
naszak Ewa, Czajkowski Paweł). Warszawa: Difin Spólka zoo,  

 
- (2008) Ethnic identity in contemporary research perspectives various ways to read in a 
society,  w: Limes vol. 1. 
 
- (2008) Problem tożsamości płci w świetle badań nad transseksualizmem, w: Tożsamość i 
przynależność. O współczesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i Europie 
(red. Grażyna Woroniecka, Paweł Załęcki, Marian Kempny). Wyd. UMK, Toruń 
 
- (2008) Płynna tożsamość – wczoraj byłem/ byłam transseksualistą, dziś jestem sobą, w: 
„Status mniejszości” i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych (red. 
Grażyna Pactwa, Janusz Mucha). Wyd. WSZiNS w Tychach, PTS, Tychy,   

 
- (2008) Odmienność i wykluczenie jako czynniki aktywizacji obywatelskiej, w:  „Społeczeń-
stwo, wiedza, demokracja”  (red. Jacek Kochanowski), Wschód-Zachód, Łódź. 
 
- (2008) Uwięzieni w obcym ciele – ciało i tożsamość w doświadczeniu osób transseksual-
nych, w: Ucieleśnienia II. Płeć między ciałem i tekstem (red. Joanna Bator, Anna Wieczor-
kiewicz), Warszawa: IFiS PAN 
 
- (2008) Ucieleśnienie gender w kulturze zachodniej,  w: Teatr płci. Eseje z socjologii gen-
der”  (red. M. Bieńkowska-Ptasznik, Jacek Kochanowski). Łódź, Wyd. Wschód – Zachód.   
 
- (2008) Poza binarnym podziałem płci – rzecz o transseksualizmie, w: Teatr płci. Eseje z 
socjologii gender” (red. M. Bieńkowska-Ptasznik, Jacek Kochanowski). Łódź, Wyd. Wschód 
– Zachód. (str. 187-202).  
 
(2007) Tożsamość etniczna jednostki w kontekście pogranicza, w: Etniczność i obywatel-
skość, w: Nowej Europie. Konteksty edukacji międzykulturowej (red. Jerzy Nikitorowicz, 
Dorota Misiejuk, Mirosław Sobecki). Białystok, TransHumana.  
 
- (2007) Transseksualizm – wyjście poza normę, w: Unigender, nr 1, www. unigender.org. 

 
- (2006) Tożsamość jednostki we współczesnym świecie, w: Obywatelstwo i tożsamość w 
społeczeństwie zróżnicowanym kulturowo i na pograniczach (red. Małgorzata Bieńkowska-
Ptasznik, Kazimierz Krzysztofek, Andrzej Sadowski).  
 
- (2006) Kobiety na rynku pracy w opinii bezrobotnych, w: Bezrobocie na Podlasiu (red. 
Paweł Gieorgica). Białystok: WUP.  
 
- (2004) Od asymilacji do wielokulturowości – teoria socjologiczna w socjologii pogranicza, 
w: Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej (red. Andrzej Sadowski, 
Kazimierz Krzysztofek), Białystok, wyd. UwB. 

 

- (2003) Przemiany stosunków międzyetnicznych na północno-wschodnich pograniczach 
Polski po 1989 roku. , w: Pogranicze. Studia Społeczne, T. IX.  
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-  (2003) Stosunki etniczne na pograniczu polsko-litewskim w świadomości społecznej, w:  
Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Komunikaty i komentarze (red. Maria Zie-
lińska), T. II, Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.  

 

- (2003) Świadomość dziedzictwa kulturowego w relacjach międzytetnicznych (na przykła-
dzie analizy pogranicza polsko-litewskiego i polsko-białoruskiego), w: Międzygeneracyjna 
transmisja dziedzictwa kulturowego. Społeczno-kulturowe wymiary przekazu (red. Jerzy  Ni-
kitorowicz, Jerzy Halicki, Jolanta Muszyńska), Białystok: Trans Humana.  
 

- (2003) Otwartość na wielokulturowość na północno-wschodnim pograniczu Polski  po 
1989 roku, w: Granice współczesności. Przemiany kulturowe w Polsce ostatniej dekady (red. 
Tadeusz Kowalewski, Małgorzata Jacyno, Sławomir Łodziński). Warszawa, wyd. WSZiP im. 
Bogdana Jańskiego w Łomży.  
 

- (2002) Płeć społeczna – transseksualizm- rekonstrukcja tożsamości?, w: Zrozumieć płeć 
(red. Alicja Kuczyńska) Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.  

 
- (2002) Małe miasta w opinii mieszkańców, w: (M. Zemło red.) Małe miasta. Między trady-
cją a przyszłością. Supraśl Acta Collegii Suprasliensii, Suprasl,  

 

- (2001) Przywiązanie do miejsca zamieszkania oraz formy spędzania wolnego czasu miesz-
kańców województwa podlaskiego, w: Rodziny województwa podlaskiego u progu XXI wie-
ku. Raport z badań (red. Jarosław Danowski), ROSP Białystok, 2001,  

 

- (2001) W stronę wielokulturowości? Analiza przemian stosunków międzyetnicznych na 
północno-wschodnim pograniczu Polski po 1989 roku, w: Etnonacjonalnyje i konfessjonal-
nyje prcesy w transformirujuszczemcja obszczestwie (red. U. Rozenfeld, Cz. Kirwel) 2001. 
Grodno: wyd. Uniwersytet Grodzieński,  

 

- (2000) Konflikty etniczne na przykładzie północno-wschodniego pogranicza Polski, w: 
Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych (red. Marian Malikowski, Zyg-
munt Serega). wyd. WSP Rzeszów, 2000 

 

- (2000) Obcy w „swojej” kulturze, w: Studia Socjologiczne nr 3/2000 

 

- (1999) Rodzina w strukturze etniczno-kulturowej w Białymstoku, w:  Pogranicze. Studia 
Społeczne, tom VIII,  

 

- (1999) The Activation of Local Communities in Poland as Illustrated by the „Small 
Homelands” Programme.  w: East European Countryside, tom 5,  
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- (1998) Przestrzeń w małej ojczyźnie na przykładzie działań podejmowanych przez społecz-
ności lokalne w trakcie realizacji programu „Małe ojczyzny – tradycja dla przyszłości”,  w:  
Pogranicze. Studia społeczne, tom VII,  

 

-(1998) Związek rodzin z miastem. Analiza przywiązania do swojego miejsca zamieszkania 
oraz aktywności społeczno-kulturalnej. 1998. w: Rodziny białostockie na przełomie wieków 
(red. J. Danowski), Białystok:  wyd. Urząd Miasta w Białymstoku.  
 

-(1997) Wokół małej ojczyzny. 1997. w: Małe ojczyzny – tradycja dla przyszłości (red. W. 
Chmielewski). Warszawa: Fundacja Kultury,  

 
9. Uzyskane patenty (jeżeli są): nie mam 

 
10. Zajęcia dydaktyczne  

• Współczesne Teorie Socjologiczne 
• Historia myśli socjologicznej  
• Historia myśli społecznej 
• Socjologia rodziny 

 
 

 
 
 


