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

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (1996-2001), ekonomia, magister 

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

tuł pracy dr i hab., tytuł profesora): 

2006: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, doktor nauk humanistycznych w 

zakresie socjologii 

3. Zainteresowania naukowe (dyscyplina naukowa, specjalności): 

Socjologia, socjologia zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi 

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

wych): 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 

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

W Uczelni: 

Pracownia Zarządzania Zasobami Ludzkimi – kierownik 

Poza Uczelnią: 

TALFIT Sp. z o.o. - wiceprezes, członek Zarządu  

 

6. Tematyka naukowo-badawcza (prowadzone badania): 

Innowacyjność, rozwój innowacyjności w organizacjach 

7. Realizowane projekty (naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe, finansowane z 

programów operacyjnych, z programów ramowych UE): 



 kierownik projektu naukowo-badawczego (2010-2011): Uwarunkowania organizacyj-

ne innowacyjności pracowniczej 

8. Dorobek naukowy (wykaz publikacji): 

Artykuły: 

 

"Klimat dla transferu wiedzy i innowacyjności w krajach wysokorozwiniętych" [w:] 

Transfer Wiedzy w praktyce - rozwiązania w Finlandii i w Polsce, pod red. M. Wło-

darczyka, Bydgoszcz 2010;  

 

"Flexicurity i nowe trendy w zarządzaniu", [w:] "Studia i analizy europejskie", Model 

Felxicurity. Elastyczne bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne, Nr 1: pod red. M. 

Sobczak-Michałowskiej, K. Marchlewskiej, Bydgoszcz 2009;  

 

"Duchowość czasu wolnego", [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w 

Bydgoszczy, Tom 7 (2008). 

 

M. Włodarczyk, Motywowanie wolontariuszy w świetle wybranych koncepcji teore-

tycznych [w:] Unia Europejska. perspektywy społeczno-ekonomiczne. Tom 3/2011. 

 

M. Włodarczyk,  Interpretacja i zastosowanie wyniku badania za pomocą „Kwestio-

nariusza potencjału środowiska akademickiego w zakresie B+R” [w:] M. Włodarczyk 

(red.), Kwestionariusz potencjału środowiska akademickiego w zakresie prac B+R. 

Podręcznik, Bydgoszcz 2012, [publikowany online 

http://www.inlab.byd.pl/userfiles/files/PODR%C4%98CZNIK Kwestionariusz.pdf]  

- Wydanie papierowe - recenzowane - planowane na 2012/2013. 

 

Redakcje: 

M. Włodarczyk (red.), Transfer Wiedzy w praktyce – rozwiązania w Finlandii i w Pol-

sce, Bydgoszcz 2010.  

M. Włodarczyk,  Interpretacja i zastosowanie wyniku badania za pomocą „Kwestio-

nariusza potencjału środowiska akademickiego w zakresie B+R” [w:] M. Włodarczyk 

(red.), Kwestionariusz potencjału środowiska akademickiego w zakresie prac B+R. 

Podręcznik, Bydgoszcz 2012, [publikowany online 

http://www.inlab.byd.pl/userfiles/files/PODR%C4%98CZNIK Kwestionariusz.pdf]  



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

seminaria): 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Socjologia pracy 

Socjologia czasu wolnego 

Negocjacje w biznesie 

Negocjacje w handlu międzynarodowym 

Rozwój i motywacja pracowników 

Podstawy kierowania zespołami pracowników 

Seminarium dyplomowe, seminarium magisterskie 

                                 


