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W Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu zatrudniony od 2003 r. W latach 2005-2015 
oraz 2016-2019 członek Senatu PWSW w Przemyślu. Autor wniosku o utworzenie kierunku socjologia i dyrektor Instytutu 
Socjologii PWSW w Przemyślu (ISC PWSW) w latach 2005-2015. Inicjator powołania w PWSW Akademickiego Biura Karier  
(2004 r.) oraz autor grantów na jego rozwój (MPiPS 2005, 2006). 

W ramach funkcji dyrektora ISC PWSW przyczynił się do nadania kierunkowi socjologia praktycznego charakteru 
poprzez utworzenie specjalności odpowiadających potrzebom przemyskiej gospodarki i rynku pracy (m.in. Specjalność Celna 
we współpracy z Izbą Celną w Przemyślu oraz Specjalność Praca Socjalna we współpracy z MOPS w Przemyślu).  

Zorganizował kilkadziesiąt seminariów i wykładów dla różnych środowisk zawodowych promujących współpracę uczelni 
z lokalnym otoczeniem oraz społecznościami polskimi żyjącymi zagranicą (m.in. Przemyskie Forum Przedsiębiorczości Społecznej; 
Forum Liderów Polskich Organizacji z Zagranicy). W ramach ISC współpracował z podmiotami gospodarczymi, samorządami 
lokalnymi i instytucjami sektora publicznego w celu realizacji badań i analiz socjologicznych, jak również  zamawianych prac 
licencjackich. Zainicjował utworzenie w ISC Centrum Badań nad Młodzieżą oraz Barometru Opinii Studentów Socjologii 
prowadzonego przez studenckie koło naukowe (KNSS). Współorganizował krajowe i międzynarodowe konferencje socjologiczne, 
a także organizował konferencje poświęcone promocji badań własnych pracowników ISC. W latach 2008-2014 rozwijając 
działalność kształceniową ISC pozyskał w ramach przetargów organizowanych przez CRZL w Warszawie, WUP w Rzeszowie 
oraz ROPS w Rzeszowie środki finansowe na realizację zleconych usług szkoleniowych. W okresie 2008-2014 pełnił funkcję 
kierownika dofinansowywanych i komercyjnych studiów podyplomowych oraz specjalistycznych kursów zawodowych, 
które ukończyło w ISC PWSW ponad sześćset osób.   
Od 1 września 2016 r. prorektor ds. rozwoju i współpracy PWSW w Przemyślu. W ramach pełnionej funkcji nadzorował  jednostki 
organizacyjne Działu Rozwoju i Współpracy (DRW) oraz kierował procesem przygotowania wniosków projektowych 
umożliwiających pozyskanie przez uczelnię środków zewnętrznych służących podnoszeniu jakości procesu kształcenia 
oraz wzmacniających pozycję absolwentów PWSW na rynku pracy (PO WER Działanie 3.1.(2017) oraz Działanie 3.5  (2018). 
Opracował wniosek konkursowy w ramach II edycji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku” (2017). W wyniku realizacji ww. projektu od r. a. 2018/2019 wznowił w PWSW działalność Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. Dostrzegając kluczową rolę współpracy uczelni z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym (głównie 
z podmiotami gospodarczymi, instytucjami rynku pracy i szkołami) wdrożył w DRW m.in.: Dni Kariery Studentów i Absolwentów 
PWSW (2018, 2019), Targi „Edukacja-Praca-Kariera” (2018, 2019) oraz Przemyskie Seminaria Naukowe (2017-2019). 

 

W okresie zatrudnienia w podmiotach szkolnictwa wyższego (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie 1993-2001 
oraz Uniwersytet Rzeszowski 2001-2013 - adiunkt w Zakładzie Socjologii Miasta i Regionu Instytutu Socjologii UR), jak również 
w PWSW w Przemyślu autor kilkudziesięciu punktowanych artykułów naukowych, raportów, skryptów dydaktycznych oraz prac 
zbiorowych z zakresu socjologii, ekonomii społecznej i doradztwa zawodowego. Okresowo członek stowarzyszeń: Polskiego 
Towarzystwa Socjologicznego (wiceprzewodniczący Oddziału Rzeszowskiego PTS w latach 2004-2006), Narodowego Forum 
Doradztwa Kariery, Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Odbył staże 
naukowe: 2010 r. na Uniwersytecie Lwowskim (Katedra Socjologii), 2013 r. na Uniwersytecie Wrocławskim (pięciomiesięczny 
pobyt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013 r. dwutygodniowy pobyt na Uniwersytecie w Brasilii (UnB, 
Brazylia) w ramach projektu Uniwersytetu Rzeszowskiego Nowoczesność i przyszłość regionu, 2014 r.na Uniwersytecie Humbolta           
w Berlinie i instytutach badawczych współpracujących z niemieckimi uczelniami w zakresie rozwijania kadr systemu B+R 
oraz komercjalizacji wiedzy.  

Uczestniczył w międzynarodowej mobilności pracowników nauki w ramach Programu Erasmus +: Universidade Beira 
Interior, (2013, Covilha, Portugalia), Technological Edukational Institute of Crete (2014, Heraclion, Gracja), Euroakademia  
(2018, Tallin, Estonia), Gelisim University (2019, Stambul, Turcja). Ukończone szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje: Doradca 
biznesowy podmiotów ekonomii społecznej (Fundacja Fundusz Współpracy, Nr certyfikatu FFW_107/2013), Zarządzanie zmianą 
w organizacjach  (Centrum Rozwiązań Menadżerskich, Warszawa), Zarządzanie ryzykiem w organizacjach (CRM, Warszawa), 
Zarządzanie projektami (CRM, Warszawa), Zarządzanie projektami badawczymi i innowacyjnymi (RARR, Rzeszów),Interkulturowy 
doradca zawodowy (NFDK, Kraków), Kwestionariusz uzdolnień przedsiębiorczych (NFDK, Kraków), Repertorium kompetencji 
(NFDK, Kraków). 

Posiada doświadczenie pozauczelniane: 2011-2012 r. koordynator merytoryczny w projektach współfinansowanych 
ze środków EFS  w ramach POKL Działanie 4.1. i  Działanie 7.2. oraz Działanie 8.2.1. ogniskujących się na promowaniu ekonomii 
społecznej, tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz infrastruktury wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych i PES, 
2015-2018 r. członek prezydium Regionalnego Klastra Przedsiębiorczości Społecznej i Innowacji „Z biegiem Sanu do rozwoju”, 
2016 r. – nominacja w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej” (ROPS w  Rzeszowie), 2016-2019 r. reprezentowanie PWSW 
w Przemyślu w pracach Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (jako zastępca oficjalnego przedstawiciela 
uczelni), od 2016 r. przewodniczący zarządu Oddziału Podkarpackiego NFDK, 2018-2019 członek komitetu sterującego 
w projekcie współpracy ponadnarodowej „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności”   
finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina  (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia". 

 

 


