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Informacja o wyniku konkursu 

na stanowisko dydaktyczne asystenta w Instytucie Nauk Socjologicznych UKSW w trybie         

art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

Komisja konkursowa: 

ks. prof. UKSW, dr hab. Artur Wysocki – przewodniczący 

prof. UKSW, dr hab. Jolanta Łodzińska 

prof. UKSW, dr hab. Rafał Wiśniewski 

dr Justyna Kurtyka-Chałas 

dr Magdalena Markocka – sekretarz 

 

Na konkurs wpłynęło jedno zgłoszenie. 

 

Na podstawie złożonej dokumentacji komisja stwierdziła, iż pani dr Agnieszka Wołk 

spełnia wszystkie wymogi konkursowe, zarówno pod względem formalnym, jak i 

merytorycznym. Posiada wykształcenie z zakresu socjologii – magisterium oraz doktorat. 

Ponadto ukończyła studia podyplomowe, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zarówno 

w zakresie prowadzenia badań naukowych, jak i dydaktyki (w tym w zakresie kształtowania 

przestrzeni miejskiej i ochrony własności intelektualnej). Zainteresowania naukowe 

Kandydatki są zgodne z wymaganiami konkursowymi i obejmują problematykę: socjologii 

religii, socjologii społeczności lokalnych, socjologii miasta i przestrzeni miejskiej, osiedli 

zamkniętych (gated communities) w Polsce i na świecie, rewitalizacji, ruchów miejskich oraz 

socjologii jakościowej. Efektem prowadzonej w ww. obszarach działalności badawczej są 

liczne publikacje naukowe, w tym artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach 

naukowych, jak również kierowanie lub udział w projektach badawczych i czynny udział w 

wielu konferencjach naukowych, odpowiadający wymaganej tematyce. 



Jako atut Kandydatki wskazano długoletnie doświadczenie dydaktyczne w uczelni 

wyższej, obejmujące m. in. prowadzenie wymaganych ogłoszeniem konkursowym 

przedmiotów: socjologia miasta, socjologia wsi, przestrzeń publiczna miasta, lider 

społeczności lokalnej, antropologia kulturowa, socjologia społeczności lokalnych. Ponadto 

Kandydatka jest promotorem i recenzentem wielu prac dyplomowych (licencjackich                           

i magisterskich). 

Na uwagę zasługuje również dorobek Kandydatki w zakresie pełnienia obowiązków  

o charakterze administracyjno-organizacyjnym. Jako wieloletni pracownik uczelni wyższej 

Pani dr Agnieszka Wołk pełniła m. in. funkcje: planisty, protokolanta Rady Wydziału, 

opiekuna roku czy opiekuna praktyk studenckich. Uczestniczyła w organizacji kilkunastu 

konferencji naukowych. 

Biorąc pod uwagę specyfikę stanowiska, kompetencje i kwalifikacje Kandydatki, 

Komisja Konkursowa z przekonaniem rekomendowała zatrudnienie Pani dr Agnieszki Wołk 

na stanowisku dydaktycznym asystenta. 

 

 

Rada Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, na posiedzeniu 13 stycznia 2020 r., pozytywnie 

zaopiniowała powyższą rekomendację. 

 

 

 

 

 

 

 


