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PRACA DYDAKTYCZNA
W ramach pracy etatowej w szkołach wyższych prowadziłam zajęcia dydaktyczne z
28 przedmiotów dla studentów na studiach stacjonarnych i zaocznych.
Przed doktoratem prowadziłam zajęcia dydaktyczne z ekonomii politycznej
socjalizmu, ekonomii politycznej kapitalizmu, makroekonomii oraz gospodarki regionalnej.
Po doktoracie prowadziłam następujące zajęcia dydaktyczne: podstawy socjologii,
klasyczne teorie socjologiczne, historia myśli socjologicznej, statystyka, socjologia rodziny,
patologia społeczna, współczesne koncepcje pracy socjalnej, polityka społeczna, polityka
gospodarcza, socjologia gospodarki, socjologia organizacji, rynek pracy i polityka
zatrudnienia, etyka w biznesie, gospodarka Polski wobec wyzwań współczesności, teoria
gospodarki publicznej, społeczna gospodarka rynkowa, nierówności społeczne w gospodarce
rynkowej, współczesne teorie socjologiczne, współczesne kierunki polityki społecznej,
badania socjologiczne na Podkarpaciu, samoorganizacja, metodologia pracy naukowej,
seminaria licencjackie i magisterskie.
Ponadto współpracowałam z uczelniami
podyplomowych i w systemie „distans learning”:

prowadząc

zajęcia

na

studiach

Na studiach podyplomowych dla pracowników administracji państwowej na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadziłam wykład z przedmiotu polityka społeczna.
Na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej
„Ingatianum” w Krakowie (Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Przemyślu i Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Krośnie) prowadziłam wykład z przedmiotu socjologia rodziny.
Na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Innowacji w Lublinie prowadziłam
wykład z przedmiotu rynek pracy i polityka zatrudnienia w Polsce i w krajach Unii
Europejskiej.
W Warszawskiej Szkole Wyższej Collegium Varsoviensis prowadziłam wykład z
przedmiotu historia myśli socjologicznej, w systemie nauczania na odległość „distans
learning”.
W Wyższej Szkole Komunikowania, Amerykanistyki i Stosunków
Międzynarodowych prowadzę wykłady z przedmiotów: historia myśli socjologicznej i
socjologia wychowania, w systemie nauczania na odległość „distans learning”.
W Wyższej Szkole Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie, na Uniwersytecie
Rzeszowskim i w Wyższej Szkole Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu prowadziłam
seminaria licencjackie.
W WSSG w Tyczynie byłam promotorem 19 licencjatów w roku akademickim
1998/1999, 6 – w roku akademickim 1999/2000, 14 – 2000/2001 i 11 – 2001/2002. Łącznie
wypromowałam 50 studentów.
W Uniwersytecie Rzeszowskim byłam promotorem 17 licencjatów w roku
akademickim 2003/2004, 14 – 2004/2005, 15 – 2005/2006 i 22 – 2008/2009. Łącznie
wypromowałam 68 studentów.
W Wyższej Szkole Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu byłam promotorem 12
prac licencjackich w roku akademickim 2011/2012.
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W Uniwersytecie Rzeszowskim byłam promotorem 13 prac magisterskich w roku
akademickim 2010/2011; 16 prac licencjackich w 2011/2012 roku i 9 prac magisterskich w
2013/2014 roku.
Na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej
„Ingatianum” w Krakowie (Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Przemyślu) prowadziłam
seminarium dyplomowe. W roku akademickim 2005/2006 byłam promotorem 12 prac
dyplomowych.
Ogółem wypromowałam 171 studentów.
Prowadzę wykłady na Uniwersytetach Trzeciego wieku: cykl „zasady zdrowego stylu życia”
z Krystyną Mazurówną „Jak się starzeć z radością”
11.02. 2014 - UTW Rzeszów.
13.02. 2104 - UTW Łańcut
14.02. 2104 – UTW Mielec
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