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1 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Duża część realizowanych przeze mnie działań badawczych odbywa się we współpracy z naukowcami
z innych jednostek akademickich, zarówno polskich jak i zagranicznych. Szczególne miejsce w mojej
międzynarodowej działalności zajmują działalność wydawnicza (opisana dalej) oraz uczestnictwo w
międzynarodowych programach badawczych. Pięć spośród 17 projektów badawczych, w których
brałam lub biorę udział po doktoracie było projektami międzynarodowymi. W dwóch z nich
kierowałam pracami polskiego zespołu. W minionych latach uczestniczyłam w dwóch (w jednym
kierowałam pracami polskiego zespołu) projektach w ramach Programu Ramowego UE (6 I 7) –
„Mediterranean and Eastern European Countries as new immigration destinations in the European
Union (IDEA)”, „Generating Interethnic Tolerance and Neighbourhood Integration in European Urban
Spaces (GEITONIES)”. Brałam również udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach
Mechanizmu Finansowego EOG „Mobility and migration at the time of transition – methodological
challenges”. Kierowałam też pracami polskiego zespołu w projekcie finansowanym przez Fundację
Volkswagena „Multiple citizenship in a globalising world. Germany in comparative perspective”.
W latach 2010-2014 byłam członkiem Rady Naukowej (ang. Advisory Board) międzynarodowego
projektu „Living with difference in Europe: making communities of strangers in an era of super
mobility and super diversity” koordynowanego przez Uniwersytet w Leeds (później przeniesionego
na Uniwersytet w Sheffield) i finansowanego w ramach grantu z European Research Council.
W latach 2013-2016 byłam również zaangażowana w prace inicjatywy badawczej „Ukrainian
migration to the EU” w ramach sieci badawczej IMISCOE. W efekcie współpracy w ramach tej
inicjatywy przygotowana została publikacja zbiorowa - O. Fedyuk, M. Kindler (red.) (2016) Ukrainian
migration to the European Union. Lessons from migration studies. Heidelberg, Nowy Jork, Dordrecht,
Londyn: Springer. Teksty do tej publikacji przygotowali międzynarodowi badacze. Jest w niej również
rozdział mojego autorstwa.
Od roku 2014 jestem zaangażowana w międzynarodową inicjatywę badawczą „Diversity, migration
and social cohesion (Div/Mig/Soc)”. W ramach tej inicjatywy zorganizowane zostały już trzy sesje
naukowe na dorocznych konferencjach IMISCOE. Czwarta sesja jest planowana na najbliższej
konferencji w czerwcu 2017 roku w Rotterdamie. Na sesjach tych prezentowane były prace badaczy z
różnych krajów europejskich. W dwóch z tych sesji byłam dyskutantem prezentowanych referatów.
W ramach tej inicjatywy została również przygotowana aplikacja do programu Horizon 2020.
Prowadzona jest też platforma internetowa (diveritymigrationsocialcohesion.wordpress.com).
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2 CZŁONKOSTWO W MIEDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH
TOWARZYSTWACH
Jestem członkiem następujących stowarzyszeń i sieci badawczych:






European Association for Population Studies
Komitet Badań nad Migracjami PAN (zastępca Przewodniczącego).
Międzynarodowa sieć naukowa „International Migration, Integration and Social Cohesion
(IMISCOE)” (członek komitetu redakcyjnego książkowej serii wydawniczej IMISCOE).
Międzynarodowa sieć wiodących europejskich demograficznych ośrodków badawczych
„Population Europe” (ekspert).
Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

3 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
W czasie mojej pracy naukowej po doktoracie podejmowałam się różnych działań organizacyjnych.
Na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, od roku 2007, pełnię funkcję kierownika Zakładu Ekonomii
Ludności i Demografii. Zajmuję się koordynacją zajęć z demografii prowadzonych przez Zakład oraz
prac badawczych zespołu. W ramach moich obowiązków związanych z prowadzeniem Zakładu,
zainicjowałam i w latach 2010-2012 brałam czynny udział w organizacji wspólnych seminariów
naukowych Zakładu oraz Instytutu Statystyki i Demografii SGH. Inne funkcje jakie sprawowałam lub
sprawuję na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW obejmują:




udział w Komisji ds. Etyki (od 2016 roku),
udział w Komisji Rady WNE ds. wydziałowej polityki grantowej (w roku 2015),
przewodzenie jednej z międzywydziałowych Komisji Rektorskich ds. oceny programów
kształcenia (w roku 2012).

W Ośrodku Badań nad Migracjami UW kierowałam wieloma projektami badawczymi. Pełniłam lub
pełnie również następujące funkcje:




udział w Komisji ds. Etyki Badań (od 2015 roku),
udział w Komisji Konkursowej ds. Zatrudnienia (od 2012),
kierowanie Zespołem Integracji i Stosunków Etnicznych (w latach 2008-2016).

4 ORGANIZACJA KONFERENCJI I SESJI NA KONFERENCJACH
W swojej pracy naukowej uczestniczyłam w przygotowaniu wielu konferencji organizowanych przez
Ośrodek Badań nad Migracjami UW oraz międzynarodowych spotkań projektowych. Jako główny
organizator byłam natomiast zaangażowana w organizację następujących konferencji
międzynarodowych.


Konferencja: „In search for a new Europe”, Coventry, Wielka Brytania 2002 (po złożeniu
doktoratu, lecz przed obroną).
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Konferencja: „Domestic politics beyond borders: political transnationalism in contexts of
migration”, Warszawa 2007.

Jako członek i od 2015 roku zastępca Przewodniczącego Komitetu Badań nad Migracjami PAN
regularnie uczestniczę w organizacji ogólnopolskich konferencji migracyjnych Komitetu, których
odbyło się dotąd pięć. Mój udział w organizacji tych imprez dotyczy między innymi organizacji sesji
tematycznych, których zorganizowałam dotąd trzy, a czwarta jest zaplanowana w ramach najbliższej
konferencji, która odbędzie się w 2017 roku w Lublinie. Były to następujące sesje:





Sesja: „Aspekty demograficzne i ekonomiczne: perspektywa makro, mikro i regionalna”.
Warszawa 2012.
Sesja: „Strategie życiowe – strategie migracyjne. Cudzoziemcy w Polsce”. Łagów Lubuski 2015.
Sesja: „Ekonomiczny wymiar migracji: perspektywa migrantów i uchodźców oraz krajów
przyjmujących”. Poznań 2016.
Sesja w trakcie organizacji (przyjęta): „Integracja ekonomiczna migrantów przez pryzmat
możliwości, ograniczeń i aspiracji migrantów”. Lublin 2017.

Ponadto organizowałam sesje na konferencjach międzynarodowych.



Sesja: „Sampling migrants without a sample frame”. V European Survey Research Association
Conference, Ljubljana, Słowenia 2013.
Sesja w trakcie organizacji (przyjęta): „Sampling migrants and other mobile groups as hard-toreach populations”. VII European Survey Research Association Conference, Lizbona, Portugalia
2017.

5 UDZIAŁ W KOMITETACH REDAKCYJNYCH I NAUKOWYCH
Działalność wydawnicza stanowi bardzo istotną część mojej pracy naukowej. Jestem członkiem
następujących komitetów redakcyjnych:



Redakcja czasopisma „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” (od 2009 roku),
Komitet Redakcyjny międzynarodowej książkowej serii wydawniczej poświęconej studiom
migracyjnym sieci IMISCOE, wydawanej przez wydawnictwo Springer (od 2010 roku).

Od roku 2012 jestem też redaktor naczelną czasopisma międzynarodowego „Central and Eastern
European Migration Review” wydawanego przez Uniwersytet Warszawski i Polską Akademię Nauk.
Jest to czasopismo internetowe, które od roku 2014 publikuje wyłącznie teksty w języku angielskim.
Prowadzę to czasopismo od początku jego powstania. W roku 2014 weszło ono na listę B
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z punktacją w wysokości 9 pkt. W ramach eksperckiej
oceny sporządzonej przez Index Copernicus International w roku 2014 otrzymało ono bardzo wysoką
punktację za poziom umiędzynarodowienia (24.51 na 32.10 pkt.) z uwagi na duży udział (powyżej
50%) autorów, recenzentów i członków rady naukowej z zagranicznymi afiliacjami.
Jeżeli chodzi o moją działalność w komitetach naukowych to byłam zaangażowana w komitetach
naukowych różnych konferencji. Mam także status recenzenta w Narodowym Centrum Nauki.
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6 RECENZOWANIE
Regularnie recenzuję artykuły w polskich i międzynarodowych czasopismach (w niektórych
wielokrotnie), a także do serii „CMR Working Papers” wydawanej przez Ośrodek Badań nad
Migracjami UW. Czasopisma dla których przygotowywałam recenzje obejmują następujące tytuły:
East European Politics and Societies, Ekonomia, European Sociological Review, Europe-Asia Studies,
International Journal of Comparative Sociology, International Migration, Journal of Comparative
Politics, Journal of Ethnic and Migration Studies, Journal of Urban Affairs, Przegląd Geograficzny,
Studia Demograficzne, Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, Urban Studies.
Jako recenzent wewnętrzny Komitetu Serii Redakcyjnej IMISCOE zredagowałam trzy książki
anglojęzyczne (licząc tylko te, które się ukazały).
•

•

•

Sürig, I., Wilmes, M. (red.) (2015). The Integration of the Second Generation in Germany. Results
of the TIES Survey on the Descendants of Turkish and Yugoslavian Immigrants. Amsterdam:
Amsterdam University Press.
Vermeulen, H., van Boeschoten R., Baldwin-Edwards, M. (red.) (2015). Migration in the Southern
Balkans: From Ottoman Territory to Globalized Nation States. Heidelberg, Nowy Jork, Dordrecht,
Londyn: Springer.
Decimo F., Gribaldo A. (red.) (2017). Boundaries within: nation, kinship and identity among
migrants and minorities. Heidelberg, Nowy Jork, Dordrecht, Londyn: Springer.

Zrecenzowałam także jedną książkę w języku polskim jako recenzent zewnętrzny.
•

Iglicka K., Gmaj, K. Bąbiak, I. (2012) Integracja imigrantek - żon polskich obywateli. Wyniki badań i
rekomendacje. Warszawa: Centrum Stosunków Międzynarodowych i Wydawnictwo Naukowe
Scholar.

7 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
W trakcie mojej pracy dydaktycznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW prowadziłam różne
przedmioty z zakresu demografii, ekonomii i metod badawczych na poziomie podstawowym i
zaawansowanym. Od roku 2008 koordynuję opracowanie programu i realizację zajęć z demografii.
Obejmują one trzy kursy. W ramach każdego z nich prowadziłam zajęcia. Są to:




Demografia dla studentów studiów pierwszego stopnia. Zajęcia mają formę konwersatorium i
obejmują 60 godzin w semestrze. W ich ramach studenci zapoznają się z podstawami teorii i
procesów demograficznych oraz metodami analizy demograficznej. Ważnym celem kursu jest
pokazanie studentom związków pomiędzy demografią i naukami ekonomicznymi.
Demography dla studentów studiów pierwszego stopnia. Zajęcia mają formę konwersatorium i
obejmują 60 godzin w ciągu dwóch semestrów. Kurs ten w dużym stopniu odwzorowuje
analogiczny kurs realizowany w języku polskim (patrz powyżej). Jest on jednak dostosowany do
kompetencji studentów zagranicznych oraz w większym stopniu niż kurs dla studentów polskich
uwzględnia międzynarodowy wymiar procesów demograficznych (też w zakresie
wykorzystywanych baz danych demograficznych).
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Demografia dla studentów studiów drugiego stopnia. Zajęcia mają formę konwersatorium i
obejmują 60 godzin w semestrze. W ich ramach studenci zapoznają się z teoriami i procesami
demograficznymi z uwzględnieniem perspektywy ekonomicznej oraz z metodami analizy danych
empirycznych stosowanych w demografii i ekonomii na poziomie zaawansowanym.

Inne kursy jakie prowadziłam w języku polskim i angielskim w trakcie mojej pracy dydaktycznej na
Wydziale Nauk Ekonomicznych obejmują następujące przedmioty.









Mikroekonomia (poziomy A, B, C) – w różnych latach były to zajęcia o charakterze ćwiczeń do
wykładów lub konwersatoriów w wymiarze 30 godzin. Prowadziłam tez wykład z mikroekonomii
dla studentów studiów zaocznych. Słuchaczami moich zajęć byli studenci Wydziału Nauk
Ekonomicznych oraz Jednoczesnych Studiów Matematyczno-Ekonomicznych.
Introduction to statistics – wykład (15 h) i ćwiczenia (30 h) dla studentów anglojęzycznych. Były
to moje autorskie zajęcia odpowiadające analogicznym zajęciom w języku polskim i oparte o
anglojęzyczne podręczniki.
Wprowadzenie do statystyki – zajęcia internetowe w wymiarze 24 godzin dla studentów studiów
zaocznych.
Projektowanie badania ekonomicznego: zasady praktyki naukowej i marketingowej –
konwersatorium w wymiarze 30 godzin w semestrze. Były to moje zajęcia autorskie poświęcone
metodom badań. Miały charakter zajęć do wyboru kierunkowego.
Laboratorium metodologiczne – konwersatorium w zmiennym wymiarze godzin (obecnie 12
godzin) dla studentów zaocznych studiów doktoranckich poświęcone metodom badań
ekonomiczno-społecznych.

W okresie po doktoracie prowadziłam również szereg kursów na studiach podyplomowych „Migracje
międzynarodowe” (tytuł tych studiów zmieniał się nieznacznie w czasie) realizowanych przez Ośrodek
Badań nad Migracjami UW (część edycji była organizowana we współpracy z Wydziałem Nauk
Ekonomicznych). Dotąd odbyło się 10 edycji tych studiów i jedenasta edycja jest w toku.
W trakcie mojej pracy dydaktycznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW przygotowałam recenzje
ponad 50 prac dyplomowych i magisterskich. Byłam promotorem 21 prac licencjackich i 7 prac
magisterskich. Praca magisterska mojego studenta (drugim promotorem była dr. Anna Nicińska)
pt. „Instrumenty polityki rodzinnej a ekonomiczne uwarunkowania dzietności – analiza empiryczna”
otrzymała w roku 2015 drugą nagrodę w XVII edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie i
doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych. Byłam także promotorem pomocniczym pracy doktorskiej obronionej na Wydziale
Psychologii UW z wyróżnieniem w roku 2016. Tytuł pracy brzmiał: „The role of moderating and
mediating factors in the relationship between objective and perceived social diversity, and
neighbourhood attachment”. Obecnie jestem promotorem 6 prac magisterskich przygotowywanych
na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.
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