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WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH ALBO ARTYSTYCZNYCH, 

STANOWIĄCYCH ZNACZNY WKŁAD  

W ROZWÓJ OKREŚLONEJ DYSCYPLINY 

 

 

 

I. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWYCH ALBO  

ARTYSTYCZNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 219 UST. 1. PKT 2 USTAWY 

 

 

1.       Monografia naukowa, zgodnie z art. 219 ust. 1. pkt 2a Ustawy 

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Społeczne skutki migracji zarobkowych: na 

podstawie opinii mieszkańców Podkarpacia, Rzeszów, Wydawnictwo Uni-

wersytetu Rzeszowskiego, 2018, ss. 279. 

ISBN: 978-83-7996-576-2. 

 

 

II. INFORMACJA O AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ ALBO ARTYSTYCZNEJ 

  

1. Wykaz opublikowanych monografii naukowych (z zaznaczeniem po-

zycji niewymienionych w pkt I.1).  

 

Skoczyńska-Prokopowicz B., Luchakivska I.: Prawo ukraińskie. Teksty – 

źródła – tłumaczenia: podręcznik naukowo-dydaktyczny dla studentów prawa, 

administracji i nauk społecznych = Ukraïns'ke pravo. Teksti – džerela – pere-

kladi: naukovo-didaktičnij pídručnik dlâ studentív prava, admínístracíï 

í suspíl'nih nauk. – Rzeszów: Wydawnictwo UR , 2015, ss. 147. 

ISBN: 978-83-7996-217-4 
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Skoczyńska-Prokopowicz B., Luchakivska I.: Prawo ukraińskie. Teksty – 

źródła –tłumaczenia: podręcznik naukowo-dydaktyczny dla studentów prawa, 

administracji i nauk społecznych = Ukraïns'ke pravo. Teksti – džerela – pere-

kladi: naukovo-didaktičnij pídručnik dlâ studentív prava, admínístracíï 

í suspíl'nih nauk. Wyd. 2. – Rzeszów: Wydawnictwo UR, 2017, ss. 216. 

Wyd. II, rozszerzone. 

 ISBN: 978-83-7996-413-0  

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Język niemiecki dla studentów ekonomii (po-

ziom A1-B1): wokół polityki gospodarczej – prosto i łatwo = Deutsch für bwl-

Studenten (Anfängergruppen): rund um die Wirtschaftspolitik – einfach er-

klärt. – Rzeszów: Wydawnictwo UR, 2016, ss. 162. 

ISBN: 978-83-7996-247-1. 

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Język niemiecki dla studentów administracji, 

prawa i nauk społecznych = Deutsch für Studenten der Verwaltungslehre, 

Rechts – und Sozialwissenschaften, Rzeszów, Wydawnictwo UR, 2015, 

ss. 78. 

ISBN: 978-83-7996-227-3. 

 

2. Wykaz opublikowanych rozdziałów w monografiach naukowych.  

1. Skoczyńska-Prokopowicz B.: Efektywność edukacji w zakresie nauki 

języków obcych w perspektywie przeobrażeń społecznych. [w:] Frączek 

Z., Szmyd K., Sommer H., Olak A. (red.): Myśl i praktyka eduka-

cyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. T. 2, Możliwości i zagro-

żenia dla rozwoju człowieka w perspektywie europejskiej, Rze-

szów: Wydawnictwo UR, 2012, s. 425-443. 

ISBN: 978-83-7338-715-7 
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2. Skoczyńska-Prokopowicz B.: Związki kohabitacyjne – alternatywna 

forma życia rodzinnego w opiniach młodzieży studenckiej w Rzeszowie. 

[w:] Garbarz A., Frączek Z., Lulek B. (red.): Rodzina w obliczu 

przeobrażeń społecznych, Krosno: Krośnieńska Oficyna Wydaw-

nicza, 2012, s. 190–214. 

ISBN: 978-83-63937-05-8 

 

3. Skoczyńska-Prokopowicz B.: Zjawisko wypalenia zawodowego 

wśród pracowników dydaktycznych centrów językowych w uczelniach 

Rzeszowa. [w:] Szmyd K., Garbarz A., Frączek Z., Skoczyńska-

Prokopowicz B. (red.): Myśl o wychowaniu: teorie i zastosowania 

edukacyjne. Rzeszów: Wyd. UR, 2013, s. 279-300. 

Seria: (Kultura, Przemiany, Edukacja; t. 1) 

ISBN: 978-83-7338-901-4 

 

4. Skoczyńska-Prokopowicz B.: Funkcjonowanie społeczeństwa obywa-

telskiego w Polsce w opinii studentów. [w:] Szmyd K., Garbarz A., 

Frączek Z., Skoczyńska-Prokopowicz B. (red.): Myśl o wychowa-

niu: teorie i zastosowania edukacyjne. Rzeszów: Wyd. UR, 2014, 

s. 202–219. 

ISBN: 978-83-7996-078-1 

Seria: (Kultura – Przemiany – Edukacja; t. 2) 

 

5. Skoczyńska-Prokopowicz B.: Doskonalenie jakości pracy w zawodzie 

pracownika socjalnego - na podstawie badania opinii pracowników służb 

socjalnych na terenie Podkarpacia. [w:] Dziadkowiec J., Sikora T. 

(red.): Wybrane aspekty zarządzania jakością usług. Kraków: 

Wyd. Naukowe PTTŻ, 2015, s. 157–176. 

ISBN: 978-83-942362-3-6 
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6. Skoczyńska-Prokopowicz B.: Realizacja praw człowieka w obliczu 

zjawiska migracji. [w:] Kuzior A. (red.): Globalne konteksty posza-

nowania praw i wolności człowieka: społeczno-kulturowe, praw-

ne, etyczne i polityczne uwarunkowania: praca zbiorowa. Zabrze: 

Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji 

i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2015, s. 147–162. 

ISBN: 978-83-61975-10-6 

 

7. Skoczyńska-Prokopowicz B.: Wybrane aspekty zjawiska migracji 

w świetle opracowań naukowych, danych statystycznych i w opiniach spo-

łecznych. [w:] Kuzior A. (red.): Globalne konteksty poszanowania 

praw i wolności człowieka: nowe problemy i wyzwania: praca zbio-

rowa. Zabrze: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział 

Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2016, s. 259–270. 

ISBN: 978-83-945539-0-6 

 

8. Skoczyńska-Prokopowicz B.: Funkcjonowanie społeczne współcze-

snych seniorów – perspektywa aksjologiczna i wybrane regulacje prawne. 

[w:] Kuzior P. (red.): Rozwój społeczny wobec wartości: etyka – 

technika – społeczeństwo: I Międzynarodowa Interdyscyplinarna 

konferencja naukowa, 25–27 września 2015 r., Wisła: księga stresz-

czeń. Zabrze: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział 

Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2015, s. 103 

ISBN: 978-83-61975-14-4 

 

9. Skoczyńska-Prokopowicz B.: Local Community Engagement. Based 

On The Working Of Civic Budgets In Poland. [w:] Moving cities: con-

tested views on urban life. – Kraków: Instytut Socjologii Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego, 2016, s. 21 
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3. Informacja o członkostwie w redakcjach naukowych monografii.  

 

Szmyd K., Garbarz A., Frączek Z., Skoczyńska-Prokopowicz B. (red.): 

Myśl o wychowaniu: teorie i zastosowania edukacyjne. Rzeszów: Wyd. UR, 

2013, ss. 421. 

ISBN: 978-83-7338-901-4 

 

Szmyd K., Garbarz A., Frączek Z., Skoczyńska-Prokopowicz B. (red.): 

Myśl o wychowaniu: teorie i zastosowania edukacyjne. Rzeszów: Wyd. UR, 

2014, ss. 239. 

ISBN: 978-83-7996-078-1 

 

4. Wykaz opublikowanych artykułów w czasopismach naukowych 

(z zaznaczeniem pozycji niewymienionych w pkt I.2).  

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Public relations jako narzędzie pozyskiwania 

nowych klientów na przykładzie banków Rzeszowa. Zeszyty Naukowe Uniwer-

sytetu Rzeszowskiego. Marketing i Zarządzanie. 2005, t. 3,nr 29 s. 68–76. 

p-ISSN: 1730-3478 

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Lonely motherhood and its support by institu-

tions of welfare aid. Porìvnâl'no-pedagogìčnì studìï = Studies in Compara-

tive Education – 2013, no. 1, s. 61–68. 

DOI: 10.31499/2306-5532.1.2013.18847 

p-ISSN: 2306-5532 

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Assisting the family: new innovative for social 

support for family. Zeszyty Naukowe – Politechnika Śląska. Organizacja 

i Zarządzanie. 2014, z. 75, s. 149–156. 

p-ISSN: 1641-3466 
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Skoczyńska-Prokopowicz B.: Bezrobocie a polityka społeczna państwa. 

Naukovì zapiski Ternopìl's'kogo nacìonal'nogo pedagogìčnogo unìver-

sitetu ìmenì Volodimira Gnatûka. Serìâ Istorìâ. - 2014, vip. 2, č. 3, 

s. 230–236. 

p-ISSN: 2307-7778 

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Dom Pomocy Społecznej „Leśniówka” 

w Turzy, jako wzorcowa placówka realizująca założenia polityki społecznej wo-

bec osób starszych. Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka. – 2014, 

nr 4, s. 74–92 

p-ISSN: 1896-0049 

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Wybrane aspekty polityki społecznej państw 

wobec zjawiska ubóstwa. Gìleâ: naukovij vìsnik = Hileya: naukovyy vi-

snyk. – 2014, vip. 91, nr 12, s. 115–119. 

p-ISSN: 2076-1554 

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Funkcjonowanie społeczne współczesnych se-

niorów – perspektywa aksjologiczna i wybrane regulacje prawne. Zeszyty Na-

ukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2015, z. 85, 

s. 469–484. 

p-ISSN: 1641-3466 

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Zjawisko eurosieroctwa w świetle badań sta-

tystycznych i opiniach społecznych. Kultura, Przemiany, Edukacja. 2015, 

t. 3, s. 168–177. 

p-ISSN: 2300-9888 

DOI: 10.15584/kpe.2015.3.11 
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Skoczyńska-Prokopowicz B.: Associations, Foundations and public benefit 

organizations in Poland Implementation of task within cooperation of public 

administration and citizens. [w:] Hartwig J., Kroneberg D. W. (hrsg.) Pra-

xis Bürgerkommune: Bürgerbeteiligung – Bürgernähe – Bürgerengage-

ment. – Berlin: LIT, 2015, s. 233–250. 

ISBN: 978-3-643-13220-8 

Seria: (Studien zur Öffentlichen Verwaltung ; Bd. 4) 

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Educational opportunities for people with dis-

abilities in Poland as of 2015. W: Âkovlev D. V. (red.): Naukova diskusìâ: 

pitannâ socìologìï, polìtologìï, fìlosofìï ta ìstorìï: mìžnarodna naukovo-

praktična konferencìâ, 22–23 travnâ 2015 roku. – Odessa: Nacìonal'nij 

unìversitet "Odes'ka ûridična akademìâ, 2015, s. 8–11. 

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Social help in Polish law rules for people with 

disabilities in Poland as of 2015. [w:] Suspìl'nì nauki : vikliki ì s'ogodennâ: 

Zbìrnik tez naukobih robìt učasnikìv mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï 

konferencìï (Odessa, Ukraïna, 12–13 červnâ 2015 roku). – Odessa: Gro-

mads'ka organìzacìâ "Pričornomors'kij centr doslìdžen' problem sus-

pìl'stva", 2015, s. 76–79. 

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Social benefits of innovative public admin-

istration services. [w:] Sampaio de Alencar M. (ed.): Communication, 

Management and Information Technology. – London: Taylor and Fran-

cis Group, 2016, s. 17–22. 

ISBN: 978-1-138-02972-9 (print); 978-1-4987-7945-6 (ebook) 
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Skoczyńska-Prokopowicz B.: Działalność ukraińskich instytucji naukowych 

i edukacyjnych w drugiej połowie lat 40. XX wieku. Gìleâ : naukovij vìsnik = 

Hileya: naukovyy visnyk. – 2016, vip. 115, s. 88–90. 

p-ISSN: 2076-1554 

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Migration as a contemporary social problem 

from the perspective of theoretical scientific considerations and research explo-

ration. Kultura, Przemiany, Edukacja. 2016, t. 4, s. 125–135. 

p-ISSN: 2300-9888 

e-ISSN: 2544-1205 

DOI: 10.15584/kpe.2016.4.8 

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Public administration management – nowy 

model zarządzania i aktywizacji społecznej. Zeszyty Naukowe Politechniki 

Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. 2016, z. 95, s. 441–452. 

p-ISSN: 1641-3466 

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Selected aspects of grounded theory methodol-

ogy. A qualitative research strategy. Seminare. Poszukiwania naukowe. 

2016, t. 37, nr 4, s. 139–149. 

p-ISSN: 1232-8766 

e-ISSN: 2450-1328 

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Social policy towards a phenomenon of 

hemelessness. [w:] Lukáč M. (ed.): Edukácia človeka – problémy a výzvy 

pre 21. Storočie. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013, 

s. 116–121, 

ISBN: 978-80-555-0825-2 
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Skoczyńska-Prokopowicz B.: Social work – Help for people with disabilities 

– a Polish perspective. Educational opportunities for people with disabilities in 

Poland. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. - 2016, nr 16, s. 12–20. 

p-ISSN: 2299-2367 

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Zarządzanie wiedzą w zakresie podnoszenia 

jakości życia. Na przykładzie platformy e-dydaktyka CJO UR. Etyka Biznesu 

i Zrównoważony Rozwój. Interdyscyplinarne Studia Teoretyczno-Empi-

ryczne. 2016, nr 1, s. 96–109. 

e-ISSN: 2451-456X 

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Szkoła wyższa jako instytucja wyrównująca 

szanse funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych. Kultura, Prze-

miany, Edukacja. 2017, t. 5, s. 346–357. 

p-ISSN: 2300-9888 

e-ISSN: 2544-1205  

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Trudovaâ èmigraciâ iz Ukrainy v Pol'šu: isto-

riâ i sovremennoe sostoânie. Journal of the Belarusian State University. So-

ciology. – 2018, no. 2, s. 151–161. 

p-ISSN: 2521-6821 

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Obraz migracii v mirovizzrenii pols'skoj mo-

lodeži, Socìal'nì tehnologìï: aktualnì problemi teorii. – Zaporižžâ: 

Klasičnij Privatnij Unìversitet, 2018, s. 156–163. 

ISBN: 978-966-414-235-6 
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5. Wykaz osiągnięć projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych 

(z zaznaczeniem pozycji niewymienionych w pkt I.3).  

 

6. Wykaz publicznych realizacji dzieł artystycznych (z zaznaczeniem 

pozycji niewymienionych w pkt I.3).  

 
7. Informacja o wystąpieniach na krajowych lub międzynarodowych 

konferencjach naukowych lub artystycznych, z wyszczególnieniem 

przedstawionych wykładów na zaproszenie i wykładów plenarnych.  

 

Konferencje zagraniczne 

 

29. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna Technicke vzdelavanie 

ako sucast vseobecneho vzdelavania; Univerzita Mateja Bela v Banskej By-

stricy, 9–10.09.2013 r. 

Referat: Lonely motherhood and its support by institutions of welfare aid 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna Krizovatky na cestach 

k ucitelstvu; Katedra Pedagogiky FHPV PU v Presove i Skola plus s.r.o/ 

Strbske Pleso, 19–20.09.2013r.  

Referat: Wpływ środowiska rodzinnego na osiągnięcia szkolne dziecka. Na wy-

branych przykładach 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna Economics, Science, Educa-

tion: Integration and Synergy, 18-21. 2016 r., Bratysława, Academic Society 

of Michal Baludyanski, Ukrainian Association of Scientists of Economics 

Referat: Możliwości podjęcia nauki w szkole dla dzieci migrantów zarobko-

wych. Na podstawie regulacji prawnych i praktyki dnia codziennego 
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Międzynarodowa konferencja, Calabria University, Cosenza, Italy: Internatio-

nal Conference on: Communication, Management and Information Technology 

ICCMIT16, 26-29.04 2016 r., www.iccmit.net,  

Referat: Social Benefits of Innovative Public Administration Services 

 

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna Korporacyjna odpo-

wiedzialność społeczna i etyka biznesu, Uniwersytet Finansowy Republiki 

Rosji i Russian Business Ethics Network RBEN, z udziałem AKMP, 

Univerity of Agribusiness and Rural Development-Plovdiv, Bulgaria, 

Moskiewska Izba Handlowo-Przemysłowa, Sustainable Business, Mo-

skwa 28–29.05.2020 r. 

Referat: Perspektywy polityki migracyjnej Polski: decyzje władz a priorytety 

przedsiębiorców 

 

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna Інформаційне суспіль-

ство і Природа: вектори взаємовпливу; КДПУ (Universytet Krivyi 

Rig/Ukraina). 8–9.11.2020 r. 

Referat: Realizacja praw człowieka w czasie pandemii: prawo do nauki w świe-

tle regulacji prawnych i ich implementacja w instytucjach szkolnictwa wyższe-

go. Na podstawie Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 

X International Scientific and Practical Internet Conference Economics Today: 

Problems of Modeling and Management (19–20 November 2020, PUET; 

Deputy Chairman of the Organizing Committee: Professor Doctor of 

Economics M. Ye. Rohoza- Head of Economics, Business and Infor-

mation Systems Of PUET (Poltava),  

Referat w języku angielskim i rosyjskim: Digital learning in Covid era: the 

videoconference as an interactive didactic resource 
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XIII Congerso Internacional de Education e Innovation. Inclusion, Tecnologia 

y Sociedad (18–20.12.2019 r.), Granada (Hiszpania), Association for the 

Promotion of Education in the Digital Society (PromoEDUCA) oraz De-

patament ds. Dydaktyki i Organizacji w University of Granada 

           Referat: Selected theories of migration. A sociological perspective 

 

XIV Congresso Internacional de Educação e Inovação, Coimbra, Portugal 2020  

(9–11.12.2020 r.) – XIV International Conference On Education and Innovation, 

Association for the Promotion of Education in the Digital Society (PromoEDU-

CA), la Escola Superior de Educação do Politécnico de Coimbra i Departa-

ment of Didacticts and School Organization of the University of Granada.  

Referat: Economic migrants in Poland and their decisions in crisis situations. 

Based on the opinion of Ukrainian labor migrants during the Covid pandemic 

 

 

Konferencje międzynarodowe 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Myśl praktyka edukacyjna w obliczu 

zmian cywilizacyjnych; Wydział Pedagogiczny UR, 26-28.05.2010 r. 

Referat: Efektywność edukacji w zakresie nauki języków obcych w perspektywie 

przeobrażeń społecznych 

 

XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny PTS, Szczecin 11–14 września 2013 r. 

Wystąpienie: Dom Pomocy Społecznej „Leśniówka” w Turzy jako wzorcowa 

placówka realizująca założenia polityki społecznej wobec osób starszych 

 

VII Międzynarodowa Konferencja nt. Globalne konteksty poszanowania praw 

i wolności człowieka, Zabrze 10.12.2014 r.; Patronat Honorowy Amnesty 

International Polska, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, Polski 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%89
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Komitet ds. UNESCO, Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Po-

litechniki Śląskiej 

Referat: Realizacja praw człowieka w obliczu migracji 

 

IX Międzynarodowa Konferencja nt. Globalne konteksty poszanowania praw 

i wolności człowieka, Zabrze 10.12.2014 r.; Patronat Honorowy Amnesty 

International Polska, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, Polski 

Komitet ds. UNESCO, Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Po-

litechniki Śląskiej. 

Referat: Wybrane aspekty zjawiska migracji. Realizacja prawa do nauki przez 

migrantów, uchodźców i cudzoziemców na terenie Polski 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Dobroczynność, filantropia i praca 

socjalna, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im ks. 

Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, 29.05.2015 r.).  

Referat: Działalność wolontariatowa studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 

I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa nt. Rozwój spo-

łeczny wobec wartości. Etyka – technika – społeczeństwo, Wisła 25–27.09.2015 r. 

Referat: Funkcjonowanie społeczne współczesnych seniorów - perspektywa ak-

sjologiczna i wybrane regulacje prawne. 

 

VIII Międzynarodowa Konferencja nt. Globalne konteksty poszanowania praw 

i wolności człowieka, Zabrze 10.12.2015 r.; Patronat Honorowy Amnesty 

International Polska, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, Polski 

Komitet ds. UNESCO, Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Po-

litechniki Śląskiej. 

Referat: Wybrane aspekty zjawiska migracji w świetle opracowań naukowych, 

danych statystycznych i opiniach społecznych 
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II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa nt. Rozwój spo-

łeczny wobec wartości. etyka – technika – społeczeństwo, Wisła 22–24.09.2016 r. 

Referat: Zarządzanie wiedzą w zakresie podnoszenia jakości życia. Na przykła-

dzie platformy e-dydaktyka CJO UR 

 

Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Europejskie Towarzystwo 

Socjologiczne ESA i Katedrę Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 

ESA RN37 Urban Sociology MidTerm Conference 2016” Moving Cities. 

Contested Views on Urban life”(29.06–1.07.2016 r.) 

Referat: Local community engagement. Based on the working of civil budgets 

in Poland 

 

III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa nt. Rozwój spo-

łeczny wobec wartości. Etyka – technika – społeczeństwo, Wisła 28-30.09.2017 r. 

Referat: Migracje zarobkowe Ukraińców do Polski a zasady zrównoważonego 

rozwoju 

 

IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa nt. Rozwój spo-

łeczny wobec wartości. Etyka – technika – społeczeństwo, Wisła 27–29.09.2018 r. 

Referat: Zagraniczne migracje zarobkowe Ukraińców do Polski w świetle ukra-

ińskich i polskich badań statystycznych. Propozycje rozwiązań problemu 

 

 

8. Informacja o udziale w komitetach organizacyjnych i naukowych 

konferencji krajowych lub międzynarodowych, z podaniem pełnionej 

funkcji.  

 

III Forum Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych Szkół Wyż-

szych Województwa Podkarpackiego Dydaktyka nauczania języków obcych 
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w zmieniającej się rzeczywistości szkolnictwa wyższego; Politechnika Rze-

szowska, uczestnictwo i udział w komitecie naukowym (zaświadczenie 

z dn. 9.05.2014). 

 

I Konferencja nt. Języki specjalistyczne – praktyka i teoria; Centrum Języków Ob-

cych oraz Zakład Teorii Tłumaczenia Instytutu Filologii Angielskiej 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, 16-17 września 2016 r. (uczestnictwo 

i komitet naukowy). 

 

II Konferencja nt. Języki specjalistyczne -praktyka i teoria; Centrum Języków Ob-

cych oraz Zakład Teorii Tłumaczenia Instytutu Filologii Angielskiej 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, 14 września 2017 r. (uczestnictwo i komi-

tet naukowy) 

 

XIV Congresso Internacional de Educação  e  Inovação, Coimbra, Portugal   

2020 (9, 10, 11 grudnia 2020 r.) – XIV International Conference On Edu-

cation and Innovation, Association for the Promotion of Education in 

the Digital Society (PromoEDUCA), la Escola Superior de Educação do 

Politécnico de Coimbra i Departament of Didacticts and School Organi-

zation of the University of Granada (komitet organizacyjny) 

 

 

9. Informacja o uczestnictwie w pracach zespołów badawczych realizu-

jących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub za-

granicznych, z podziałem na projekty zrealizowane i będące w toku 

realizacji, oraz z uwzględnieniem informacji o pełnionej funkcji 

w ramach prac zespołów.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%89
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10. Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach 

i towarzystwach naukowych wraz z informacją o pełnionych funkcjach.  

Europejskie Towarzystwo Socjologiczne 2013-2019/ członek 

Polskie Towarzystwo Socjologiczne od 2013 do teraz/ członek 

 

11. Informacja o odbytych stażach w instytucjach naukowych lub arty-

stycznych, w tym zagranicznych, z podaniem miejsca, terminu, czasu 

trwania stażu i jego charakteru.  

 

Program Erasmus + w semestrze zimowym 2014/15 

staż naukowo-dydaktyczny Hochschule Bremen 

 

Hochschule Bremen to jednostka kształcąca studentów – obywateli nie-

mieckich oraz licznych migrantów z całego świata, mających prawo do nauki 

na szczeblu szkolnictwa wyższego w Niemczech. Wnioskodawczyni zaintere-

sowała się tu kwestią zdobywania kwalifikacji zawodowych i atrakcyjnej pra-

cy przez studentów oraz wsparciem, jakim są tu tutorzy, osoby z grona stu-

dentów wyróżniające się wiedzą i zdolnościami pedagogicznymi, ugruntowa-

nymi podczas zajęć w Szkole Tutorów przy Hochschule Bremen. Wniosko-

dawczyni przeprowadziła hospitację zajęć w tej Szkole. 

Drugi ważny krąg badań prowadzonych w Bremie dotyczył zasad i rea-

lizacji polityki społecznej ukierunkowanej na wsparcie dla osób zagrożonych 

wykluczeniem, szczególnie bezrobociem i jego skutkami. Bremen, miasto 

i jednocześnie tzw. Land od lat boryka się z tym problemem. W wyniku trans-

formacji z lat 90. XX wieku (upadek przemysłu stoczniowego) oraz znaczne-

mu wzrostowi migracji znaczna część rodzin utraciła możliwość zarobkowa-

nia bądź miała trudność ze znalezieniem pracy.  

W ramach stażu, przy wsparciu byłego ministra rządu Bremen, pracow-

nika HB prof. dr. Jürgena Hartwiga, wnioskodawczyni udało się zweryfiko-
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wać i zanalizować liczne dane, przeprowadzić wywiady z pracownikami, 

wziąć udział w seminariach. 

Efektem tego stażu było zaproszenie wnioskodawczyni do udziału 

w ekskluzywnej publikacji: 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Associations, Foundations and public benefit organi-

zations in Poland Implementation of task within cooperation of public admin-

istration and citizens. [w:] Hartwig J., Kroneberg D.W. (hrsg.) Praxis Bür-

gerkommune: Bürgerbeteiligung – Bürgernähe – Bürgerengagement. – 

Berlin: LIT, 2015, s. 233-250; której współautorami byli wybitni naukow-

cy i praktycy (członkowie rządów krajowych lub lokalnych z zakresu 

polityki społecznej państwa z Niemiec, Szwecji, Holandii i Finlandii, 

a także zgoda prof. J. Hartwiga (HB – Hochschule Bremen) na wzięcie 

udziału w pracach komitetu naukowego w roczniku wydawanym 

w Uniwersytecie Rzeszowskim Myśl o wychowaniu: teorie i zastosowania 

edukacyjne. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

2013, 421 ss. 

 

Staż naukowo-dydaktyczny w Universidad Zaragoza (30.03.2015–

29.05.2015) 

  

W efekcie Programu Erasmus +, w semestrze letnim 2014/15 wniosko-

dawczyni odbyła staż naukowo-dydaktyczny w Universidad Zaragoza, De-

partamento de Ciencas de la Education. Pobyt zaowocował wciąż trwającą 

współpracą z tą uczelnią oraz pozwolił nawiązać współpracę z innymi pla-

cówkami naukowymi na terenie Hiszpanii. Potwierdzeniem tego jest: 

 zaproszenie do Komitetu Redakcyjnego wydawnictwa UR Kultura –

Przemiany – Edukacja. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne 

(2015) profesora Universidad Zaragoza, Departamento de Ciencas de la 
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Education dr. Juana Ramona Soler Santaliestry ( dziekana Wydziału Pe-

dagogicznego UZ), 

 zaproszenie do publikacji artykułów pracowników naukowych tegoż 

Uniwersytetu (prof. Iciar Nadal, prof. Rebeca Soler i inni), 

 opieka organizacyjno-metodologiczna nad gośćmi z UZ w Uniwersyte-

cie Rzeszowskim w latach 2015-2019,  

 udział w pracach organizacyjnych i badawczo-dydaktycznych gremiów 

naukowych w Hiszpanii; szczególnie istotne wydaje się uczestnictwo 

w XIII Congreso Internacional de Education e Innovacion. Inclusion, 

Tecnologia y Sociedad w terminie 18–20 grudnia 2019 r. (Departamento 

de Didactica y Organisacion de la Univesidad de Granada), pod kie-

rownictwem dr. Jose Antonio Martina Marin (Director del Congreso 

CIEI2019) i dr. Juana Manuela Trujillo Torresa (secretario del Departa-

mento de Didactica y Organisacion Escolar de la Universidad de Grana-

da). Kongres promował możliwości zdalnego nauczania, a uczestniczyli 

w nim naukowcy z wydziałów pedagogicznych, ekonomicznych, no-

wych technologii i nauk społecznych z Uniwersytetów w Hiszpanii 

(Granada, Ceuta, Melilla). Wnioskodawczyni miała w tym evencie 

udział organizacyjny oraz prezentowała własną koncepcję korzystania 

z pomocy dydaktyczno-naukowych w formie elektronicznej na podsta-

wie wprowadzonej na jej wniosek i według jej koncepcji pomocy infor-

macyjno-dydaktycznej w Uniwersytecie Rzeszowskim w Centrum Języ-

ków Obcych (obecnie Studium Języków Obcych) e-dydaktyka (omó-

wione w części autoreferatu dot. osiągnięć dydaktycznych). 

 staż dydaktyczno-naukowy obejmował spotkania z gronem naukowo-

dydaktycznym Wydziałów: Pedagogicznego, Psychologii i Socjologii, 

seminaria i zajęcia dydaktyczne ze studentami studiów I. stopnia na te-

maty związane z polityką społeczną, funkcjonowaniem społecznym 

studentów z niepełnosprawnością, szeroko pojętą migracją oraz wynika-
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jącymi z niej wyzwaniami dla organizacji i instytucji państwa, w tym 

szkolnictwa w kontekście międzynarodowym, seminaria, warsztaty i za-

jęcia dydaktyczne ze studentami omawiające polską politykę społeczną 

skierowaną na organizację edukacji na wszystkich szczeblach nauczania 

i uczenia się (w tym na rolę Uniwersytetów Trzeciego Wieku, instytucji 

niepopularnej w Hiszpanii), warsztat praktyczny w prowadzeniu zajęć 

z młodzieżą akademicką, udział w pracach badawczych grupy ETENO-

EDU (nowoczesne metody nauczania), przygotowanie artykułów nau-

kowych na podstawie o analizy kulturowych przemian społecznych 

w Hiszpanii i Polsce, polityki społecznej państwa, opublikowanych 

później w punktowanych czasopismach naukowych.  

W ocenie pracowników UZ wnioskodawczyni wykazała się bardzo do-

brymi umiejętnościami językowymi (znajomość języka angielskiego i podsta-

wy języka hiszpańskiego), bardzo dobrą adaptacją w środowisku pracowni-

ków i studentów UZ, komunikatywnością i umiejętnością przekazywania 

wiedzy zarówno skomplikowanej, jak i z zakresu codziennego życia.  

 

Staż na Ukrainie (Katedra Socjologii Lwowskiego Państwowego Uni-

wersytetu im. Ivana Franko) oraz współpraca z ośrodkami w Droho-

byczu i Lwowie (02.06.2017 – 20.06.2017) 

 

W ramach stażu wnioskodawczyni przeprowadziła wykład naukowy 

dla studentów studiów II stopnia Wydziału Historycznego: Wybrane aspekty 

migracji zarobkowych mieszkańców Galicji. Perspektywa historyczna. Dokonała 

również badania sondażowego w formie ankietowej i wywiadów wśród 

studentów I roku Wydziału Historycznego nt. Nowoczesne procesy migracyjne 

młodych ludzi do krajów europejskich; szanse i problemy (forma zdalna; m-c maj 2017).  

Zaprezentowała założenia napisanego z jej inicjatywy i we współpra-

cy z doc. Ivanną Luchakivską z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego 
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im. Ivana Franko w Drohobyczu podręcznika naukowo-dydaktycznego 

Prawo ukraińskie. Teksty, źródła, tłumaczenia. Podręcznik naukowo-dydaktyczny 

dla studentów prawa, administracji i nauk społecznych Rzeszów, wyd. I 2016, 

wyd. II 2018.  

Poprowadziła seminarium dla studentów IV roku socjologii (Lwowski 

Uniwersytet Narodowy im. Ivana Franko) o praktycznym zastosowaniu mate-

riałów źródłowych zawartych w wyżej wymienionym podręczniku. Dzięki 

przemyślanej strukturze zawierającej akty prawne, komentarze oraz pytania 

problemowe i obszerne słowniki specjalistyczne z zakresu prawa, admin i-

stracji i nauk społecznych w języku polskim, ukraińskim i angielskim pod-

ręcznik ten służy za pomoc dydaktyczną dla studentów. Jest też wykorzy-

stywany w szkoleniach pracowników m.in. służb celnych i granicznych 

w Polsce i na Ukrainie.  

Zorganizowała spotkanie ze ukraińskimi studentami II i III roku w UR 

na temat propagowania i organizacji studiów programu Erasmus + na lata 

2018 – 2019. Przeprowadziła konsultacje i zajęcia praktyczne odnośnie do pi-

sania projektów w ramach grantów europejskich programów przeznaczonych 

dla studentów Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im Ivana Franko 

(kwiecień 2017). 

W roku 2017 przeprowadziła badanie ankietowe wśród mieszkańców 

Lwowa, Drohobycza i Truskawca oraz 4 powiatów na temat migracji 

Ukraińców do Polski do pracy w latach 2016-17. W organizacji badań brali 

udział studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu w Drohobyczu im. 

I. Franko.  

Przygotowała i poprowadziła warsztaty dla doktorantów oraz mło-

dych naukowców na temat migracji społecznych, z uwzględnieniem socjo-

logicznych i ekonomicznych aspektów zjawiska, opierających się na opinii 

mieszkańców Podkarpacia (Polska) oraz przygranicznych obszarów: Mosty, 

Horodok i Starosambir obwodu lwowskiego (wrzesień 2019; badanie ankie-
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towe podczas stażu stacjonarnego w roku 2017 wśród mieszkańców Lwo-

wa, Drohobycza i Truskawca na temat migracji Ukraińców do Polski w la-

tach 2016–17). 

Dzięki temu pobytowi stażowemu wnioskodawczyni nawiązała wciąż 

trwające kontakty naukowe z ukraińskimi naukowcami. Niezmiennie współ-

pracuje m.in. z kierownikiem wspomnianego stażu p.o. dyrektorem Katedry 

prof. dr. hab. N. W. Kovalisko, dyrektorem Katedry dr hab. Svietlaną Szczu-

dlo, dziekanem Wydziału Historii prof. Leonidem Timoszenko. 

Efektem stażu są też działania o charakterze naukowo-organizacyjnym: 

 koordynacja spotkań naukowych odbywających się w Uniwersytecie 

Rzeszowskim z pracownikami naukowo-dydaktycznymi uczelni part-

nerskiej Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im I. Franko 

w Drohobyczu, w tym z jego władzami.  

 konsultacja naukowa przy pisaniu pracy magisterskiej mgr Andriya Ka-

ramana z Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej nt.  Współczesna 

migracja zarobkowa Ukraińców do Polski  (grudzień 2019) oraz współpraca 

z konsultantem merytorycznym ds. pracy naukowej i metodycznej dr 

hab. Olgi Senkiv z Wydziału Języków Obcych DDPU. 

 czynny udział w spotkaniach i dyskusjach organizowanych przez 

ośrodki naukowe i władze polityczne różnego szczebla Forum Ukraina 

– Polska (lata 2018, 2019, 2020), w ramach panelu na temat migracji za-

robkowej. 

Efektem współpracy z partnerami naukowymi na Ukrainie są artyku-

ły wydane w czasopiśmie tamtejszej uczelni: Gileya, objętym międzynaro-

dowym indeksowaniem Google Scholar; EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS 

(Scientific Indexing Services) (Stany Zjednoczone); EBSCO InfoBase Index 

(Indie); RINC (Rosja). 
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Staż naukowo-dydaktyczny w Katedrze Socjologii Białoruskiego Uni-

wersytetu Państwowego w Mińsku w okresie 01.01.2018 – 1.06.2019 r. 

  

Na podstawie pisma polecającego Rektora Uniwersytetu Rzeszowskie-

go, prof. dr. hab. S. Czopka do Rektora Białoruskiego Uniwersytetu Państwo-

wego, prof. dr. hab. A.D. Korola wnioskodawczynię przyjęto na staż akade-

micki w Katedrze Filozofii i Nauk Społecznych Białoruskiego Uniwersytetu 

Państwowego (BGU, Mińsk, Republika Białoruś), gdzie współpracowała z kie-

rownikiem Katedry Socjologii prof. dr. hab. A.N. Danilovem oraz kierowni-

kiem Katedry Filozofii Kultury prof. dr. hab. A.A. Legchylinem, prodzieka-

nem ds. naukowych. 

W trakcie 18. miesięcznego stażu naukowego wnioskodawczyni podjęła 

różne działania o charakterze organizacyjno-badawczym: 

 zapoznała się z publikacjami naukowymi pracowników naukowo-

dydaktycznych Katedry i realizowanymi tu europejskimi projektami 

naukowo-dydaktycznymi;  

 uczestniczyła w seminariach Katedry Filozofii i Socjologii BGU oraz wy-

głosiła referat o migracji zarobkowej  obywateli polskich z uwzględnie-

niem uwarunkowań demograficznych Podkarpacia; poprowadziła 

warsztaty dla doktorantów Katedry Socjologii na temat badań socjolo-

gicznych jakościowych i ilościowych. 

 staż przyniósł wymierny efekt w postaci artkułów opublikowanych 

w czasopismach naukowych z Listy Wyższej Komisji Atestacyjnej Re-

publiki Białoruś: 

o Społeczne konsekwencje migracji zarobkowej młodzieży Podkarpacia, Biu-

letyn Uniwersytetu Brzeskiego 2 (2018), s. 158-165. 

o Migracja zarobkowa z Ukrainy do Polski: historia i stan obecny , Journal 

of BSU. Socjologia 2 (2018), s. 151-161. 
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Wnioskodawczyni wystąpiła również z prezentacją na Międzynarodo-

wej Konferencji Naukowo-Praktycznej nt. Technologie społeczne w globalizującym 

się świecie: teoria i praktyka, 21-22. 11.2018, Mińsk, BGU. 

(«Социальные технологии в глобализирующемся мире: теория 

и практика», 21-22. 11. 2018, Минск, БГУ). 

 

Na podstawie wyników badań prowadzonych podczas stażu opubliko-

wano artykuły: 

 Specyfika periodyzacji prawnej regulacji migracji (na przykładzie Polski), [w:] 

Technologie społeczne w globalizującym się świecie: teoria i praktyka, 

21–22.11.2018, BSU. – Mińsk: RIVSH, 2018, s. 60–62. 

Wnioskodawczyni przeprowadziła w języku rosyjskim szerokie konsul-

tacje z czołowymi ekspertami w dziedzinie socjologii z Katedry Socjologii 

BGU dotyczące tematu rozprawy doktorskiej nt. Społeczne skutki migracji miesz-

kańców Podkarpacia: aspekt socjologiczny.  

W ramach stażu wnioskodawczynię skierowano do Białoruskiego Pań-

stwowego Uniwersytetu Technologicznego (BDTU), gdzie współpracowała 

z Katedrą Ekonomii kierowaną przez prof. dr hab. Irinę Novikovą, zajmującą 

się problematyką globalizacji we współczesnym świecie, w tym problemem 

migracji zarobkowych. W zjawisku tym, występującym również w Republice 

Białorusi, widzi się tam wprawdzie dążenie do zapewnienia ekonomicznej 

egzystencji wielu rodzin, ale i drenaż zasobów intelektualnych społeczeństwa 

białoruskiego. Prof. I. Novikova bardzo pozytywnie zrecenzowała materiały 

badawcze do przygotowywanej wtedy monografii Społeczne skutki migracji za-

robkowych. Na podstawie opinii mieszkańców Podkarpacia.  

Dzięki rekomendacji władz uczelni BDTU wnioskodawczynię zaproszono 

do udziału i wygłoszenia w języku rosyjskim referatu na Międzynarodowej Na-

ukowo- Praktycznej Konferencji nt.  Korporacyjna społeczna odpowiedzialność i etyka 

biznesu  zorganizowanej w dniach 28-29 maja 2020 w Moskwie w formie on-line 
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przez Uniwersytet Finansów przy Rządzie Federacji Rosyjskiej. Referat  Perspek-

tywy migracyjnej polityki Polski: założenia polityki rządowej i priorytetu biznesu przed-

stawiła w panelu Wkład wielkiego biznesu w rozwój społeczności lokalnych. 

 

Współpraca w wymiarze krajowym i międzynarodowym 

z Katedrą Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej 

 

Z jednostką tą wnioskodawczyni współpracuje niezmiennie od roku 

2013. W ramach tej kooperacji uczestniczy w cykliczne organizowanych tam 

międzynarodowych konferencjach. Uzyskała rekomendacje do współpracy 

z Katedrą Socjologii i Ekonomiki Pedagogicznego Uniwersytetu Państwowego 

w Kryvij Rig’u w osobie prof. dr hab. Alli Lobanovej. Efektem tej współpracy 

jest m. in. publikacja nt. Obraz migracji w opiniach polskiej młodzieży (s. 156–163) 

w indeksowanym czasopiśmie Socialni technologii. Aktualni problemy teorii ta 

praktiki, wyd. 83, Zaporoshie, KPU 2019. 

Uczestniczyła w V Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji 

nt. Społeczeństwo informacyjne i przyroda. Wektory interakcji, organizowanej cy-

klicznie przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy oraz liczne uczelnie 

ukraińskie i Politechnikę Śląską (Katedra Stosowanych Nauk Społecznych),  

8–9 listopada 2019, gdzie wygłosiła po rosyjsku referat: Obraz migracji 

w opiniach polskiej młodzieży.  

 
 

12. Członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czaso-

pism wraz z informacją o pełnionych funkcjach (np. redaktora naczel-

nego, przewodniczącego rady naukowej, itp.).  

 

Redaktor językowy dla języka niemieckiego w periodyku naukowym 

wydawanym przez Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego SEMINARE. 

Poszukiwania naukowe, p-ISSN: 1232-8766, e-ISSN: 2450-1328. 
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13. Informacja o recenzowanych pracach naukowych lub artystycznych, 

w szczególności publikowanych w czasopismach międzynarodowych.  

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Lonely motherhood and its support by institu-

tions of welfare aid. Porìvnâl'no-pedagogìčnì studìï - Studies in Compara-

tive Education – 2013, no. 1, s. 61–68. 

DOI: 10.31499/2306-5532.1.2013.18847 

p-ISSN: 2306-5532 

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Bezrobocie a polityka społeczna państwa. Na-

ukovì zapiski Ternopìl's'kogo nacìonal'nogo pedagogìčnogo unìversitetu 

ìmenì Volodimira Gnatûka. Serìâ Istorìâ. – 2014, vip. 2, č. 3, s. 230–236. 

p-ISSN: 2307-7778 

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Wybrane aspekty polityki społecznej państw 

wobec zjawiska ubóstwa. Gìleâ: naukovij vìsnik = Hileya: naukovyy vi-

snyk. — 2014, vip. 91, nr 12, s. 115–119. 

p-ISSN: 2076-1554 

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Associations, Foundations and public benefit 

organizations in Poland Implementation of task within cooperation of public 

administration and citizens. [w:] Hartwig J., Kroneberg D.W. (hrsg.) Praxis 

Bürgerkommune: Bürgerbeteiligung – Bürgernähe – Bürgerengagement. 

– Berlin: LIT, 2015, s. 233-250. 

ISBN: 978-3-643-13220-8 

Seria: (Studien zur Öffentlichen Verwaltung ; Bd. 4) 

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Educational opportunities for people with dis-

abilities in Poland as of 2015. [w:] Âkovlev D. V. (red.): Naukova diskusìâ : 

pitannâ socìologìï, polìtologìï, fìlosofìï ta ìstorìï : mìžnarodna naukovo-
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praktična konferencìâ, 22–23 travnâ 2015 roku. – Odessa: Nacìonal'nij 

unìversitet "Odes'ka ûridična akademìâ, 2015, s. 8–11. 

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Social help in Polish law rules for people with 

disabilities in Poland as of 2015. [w:] Suspìl'nì nauki: vikliki ì s'ogodennâ: 

Zbìrnik tez naukobih robìt učasnikìv mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï 

konferencìï (Odessa, Ukraïna, 12–13 červnâ 2015 roku). – Odessa: Gro-

mads'ka organìzacìâ "Pričornomors'kij centr doslìdžen' problem sus-

pìl'stva", 2015, s. 76–79. 

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Social benefits of innovative public admin-

istration services. [w:] Sampaio de Alencar M. (ed.): Communication, 

Management and Information Technology. – London: Taylor and Fran-

cis Group, 2016, s. 17–22. 

ISBN: 978-1-138-02972-9 (print); 978-1-4987-7945-6 (e-book) 

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Działalność ukraińskich instytucji naukowych 

i edukacyjnych w drugiej połowie lat 40. XX wieku. Gìleâ : naukovij vìsnik = 

Hileya : naukovyy visnyk. – 2016, vip. 115, s. 88–90. 

p-ISSN: 2076-1554 

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Social policy towards a phenomenon of 

hemelessness. [w:] Lukáč M. (ed.): Edukácia človeka - problémy a výzvy pre 

21. Storočie. – Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2013, s. 116–121, 

ISBN: 978-80-555-0825-2 

 

Skoczyńska-Prokopowicz B.: Trudovaâ èmigraciâ iz Ukrainy v Pol'šu: isto-

riâ i sovremennoe sostoânie. Journal of the Belarusian State University. So-

ciology. – 2018, no. 2, s. 151–161. 

p-ISSN: 2521-6821 
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Skoczyńska-Prokopowicz B.: Obraz migracii v mirovizzrenii pols'skoj mo-

lodeži. [w:] (red. V.P.): Socìal'nì tehnologìï: aktualnì problemi teorii. – 

Zaporižžâ: Klasičnij Privatnij Unìversitet, 2018, s. 156–163. 

ISBN: 978-966-414-235-6 

 

14. Informacja o uczestnictwie w programach europejskich lub innych 

programach międzynarodowych. 

 

 

15. Informacja o udziale w zespołach badawczych, realizujących projekty 

inne niż określone w pkt II.9.  

 
 

16. Informacja o uczestnictwie w zespołach oceniających wnioski o finan-

sowanie badań, wnioski o przyznanie nagród naukowych, wnioski 

w innych konkursach mających charakter naukowy lub dydaktyczny.  

 

 

 

III. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNYM  

I GOSPODARCZYM 

 

1. Wykaz dorobku technologicznego.  

2. Informacja o współpracy z sektorem gospodarczym.  

3. Uzyskane prawa własności przemysłowej, w tym uzyskane patenty, 

krajowe lub międzynarodowe.  

4. Informacja o wdrożonych technologiach.  

5. Informacja o wykonanych ekspertyzach lub innych opracowaniach wy-

konanych na zamówienie instytucji publicznych lub przedsiębiorców.  

6. Informacja o udziale w zespołach eksperckich lub konkursowych.  
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Prace organizacyjne związane z projektem Let me grow realizowanym 

w ramach projektu unijnego Pokój i pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego; Or-

ganizacja wiodąca AIESEC dla Zespołu Szkół Społecznych nr 2 w Rzeszowie, 

Rzeszów 30.03.2016 r. 

 

02.11.2011-31.08.2012 Koordynator prac związanych z opracowaniem 

wytycznych dostosowujących działalność Uniwersyteckiego Centrum Nauki 

Języków Obcych do wymogów znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyż-

szym ( powołanie z dnia 02.11.2011 podpisane przez dr hab. E. Dynię, Prorek-

tora ds. Studenckich i Kszałcenia). 

 

0d 1.10.2016 do obecnie – zastępca Dyrektora Centrum Języków Obcych 

UR ( obecnie Studium Języków Obcych) (nominacja Rektora UR , prof. dr. hab. 

Sylwestra Czopka, DSO/ S-595 / 2016). 

 

Od października 2016r. do obecnie członek Senackiej Komisji ds. Kształ-

cenia Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Uczestnictwo w programie i specjalistycznym szkoleniu z obsługi zin-

tegrowanych urządzeń i oprogramowań specjalistycznych w ramach pro-

jektu Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie 

europejskim( Kapitał ludzki, Narodowa Strategia Spójności, Rzeszów 2010). 

 

Konsultantka merytoryczna do spraw akredytowania programu szkole-

niowego z języka niemieckiego w ramach kursu dodatkowego w Projekcie 

Śląskie kadry dla innowacyjnej przedsiębiorczości współfinansowanego ze środ-

ków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (zaświad-

czenie podpisane przez kierownika projektu, wydane przez WOiZ PŚl 

09.03.2018). 
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Uczestnictwo w Jednolitym Programie Zintegrowanym Uniwersytetu Rzeszow-

skiego – droga do wysokiej jakości kształcenia (Fundusze Europejskie – Wiedza Edu-

kacja Rozwój, Europejski Fundusz Społeczny; Rzeszów, październik 2018 r.). 

 

7. Informacja o projektach artystycznych realizowanych ze środowiskami 

pozaartystycznymi.  

 

 

IV. INFORMACJE NAUKOMETRYCZNE  

 

1. Informacja o punktacji Impact Factor (w dziedzinach i dyscyplinach, 

w których parametr ten jest powszechnie używany jako wskaźnik nau-

kometryczny).  

2. Informacja o liczbie cytowań publikacji wnioskodawcy, z oddzielnym 

uwzględnieniem autocytowań.  

3. Informacja o posiadanym indeksie Hirscha.  

4. Informacja o liczbie punktów MNiSW.  

 

 

 

Informacje zawarte w pkt. IV powinny wskazywać również na bazę danych, na podstawie 

której zostały podane.  

Przy wyborze tej bazy należy zwracać uwagę na specyfikę dziedziny i dyscypliny naukowej, 

w której kandydat ubiega się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.  

Rada Doskonałości Naukowej informuje, że podawanie danych naukometrycznych – 

w opinii Rady Doskonałości Naukowej – jest wskazane i zalecane, wynika to także ze sto-

sowanej powszechnie praktyki przez samych kandydatów ubiegających się o awans nau-

kowy. Należy jednak podkreślić, że podane we wnioskach o wszczęcie postępowania awan-

sowego dane naukometryczne nie mogą stanowić kryterium oceny dorobku naukowego 
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Kandydata dla podmiotów doktoryzujących, habilitujących oraz samej Rady Doskonałości 

Naukowej, organów prowadzących postępowania w sprawie nadania stopnia lub tytułu. 

Zadaniem tych organów jest przede wszystkim ocena ekspercka dorobku naukowego Kan-

dydata ubiegającego się o awans naukowy, zaś decyzja o nadaniu stopnia lub tytułu nie 

powinna być uzależniona od podania tych danych.  

.….….….…………..………. 

(podpis wnioskodawcy) 




