Curriculum Vitae
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tel.: 607 280 043
Wykształcenie:
XII.2012 - uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych, w dyscyplinie Socjologia, tytuł rozprawy „Strategie
radzenia sobie z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie matek osób z zespołem Downa”, promotor: prof.
dr hab. Aleksander Manterys, Collegium Civitas w Warszawie;
2005 - uzyskanie tytułu magistra (studia ukończone z wyróżnieniem), tytuł pracy magisterskiej „Ty też możesz być
piękna. Droga kobiet ku doskonałości” (pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra Manterysa), kierunek Socjologia,
specjalizacja Media, kultura i komunikacja społeczna, Collegium Civitas w Warszawie;
2003 - uzyskanie tytułu licencjata. tytuł pracy licencjackiej „Symbole, postaci, słowa. O propagandzie uprawianej
przez plakat socrealistyczny” (pod kierunkiem prof. dr hab. Maryli Hopfinger), kierunek Socjologia, Collegium Civitas
w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe:
Collegium Civitas w Warszawie

2013 – obecnie

Adiunkt w Instytucie Socjologii
Zakres obowiązków:
•
•
•

Wykładowczyni – zajęcia związane z badaniami społecznymi, seminaria licencjackie i magisterskie;
Prowadzenie badań własnych, głównie z obszaru studiów o niepełnosprawności;
udział w bieżących pracach Instytutu Socjologii.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Warszawie

IX.2017 – II.2019

Członkini zespołu monitoringowego
Projekt „Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring
wdrażania”
Zakres obowiązków:
•

monitoring wdrażania KPON w wybranych instytucjach administracji centralnej – realizacja wywiadów, analiza
danych, sporządzanie raportów.

Collegium Civitas w Warszawie, Katedra Studiów Społecznych, Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Zastępca Kierownika Katedry ds. Socjologii

2014 – 2016

Zakres obowiązków:
•
•
•

organizacja programu studiów I i II stopnia na kierunku Socjologia;
współpraca z opiekunami specjalizacji;
współpraca z prorektorem ds. dydaktycznych.

Opiekunka specjalizacji „Socjomedycyna: Zdrowie, Medycyna, Społeczeństwo”
(studia II stopnia, kierunek Socjologia)

2015 – 2017

Zakres obowiązków:
•
•
•

opracowanie programu studiów, koordynacja sylabusów;
współpraca z wykładowcami;
prowadzenie prac magisterskich

Collegium Civitas w Warszawie
Asystentka w Instytucie Socjologii

2006 – 2013

Zakres obowiązków:
•
•
•

wykładowczyni – zajęcia związane z badaniami społecznymi;
prowadzenie badań do rozprawy doktorskiej;
udział w bieżących pracach Instytutu Socjologii.

Udział w konferencjach, seminariach, warsztatach:
•
•
•

•
•
•
•
•

Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, referat „Być ojcem osoby z niepełnosprawnością w Polsce.
Analiza wywiadów z mężczyznami”, Wrocław, wrzesień 2019;
Zjazd European Sociological Association, referat „Protests of Persons With Disabilities, Their Parents and
Care Providers in Poland”, Manchester, sierpień 2019;
Udział w Letniej Szkole Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych, warsztat „Metody z pola sztuki (artsbased research)”, organizowanej przez Pracownię Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych (CAQDAS TM
Lab) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 1-3 lipca 2019;
Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, referat „Opiekunowie okupują Sejm”, Gdańsk, wrzesień 2016;
Zjazd European Sociological Association, referat „Field access in disability studies – Norwegian and Polish
cases”, Praga, sierpień 2015;
Konferencja Nordic Network of Disability Research, referat „Disability research in Norway and in Poland reflections from the field studies”, Bergen, maj 2015;
Konferencja ESWRA, referat „Mothers of persons with Down's Syndrome as clients of social services –
Norway and Poland”, Lubljana, kwiecień 2015;
Konferencja Disability Studies, referat „We had to make it normal that she was not normal…”, Lancaster,
wrzesień 2014.

Wybrane projekty badawcze:
•
•
•
•

•
•
•

Członkini zespołu badawczego realizującego badanie „Czas pandemii w polskich mediach
społecznościowych” (2020), finansowanego ze środków statutowych Collegium Civitas;
Badanie „Godzenie ról zawodowych i rodzinnych na przykładzie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami”
(2018 – 2019) realizowane ze środków statutowych Collegium Civitas;
Badanie „Dostępność opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnością” (2018) – analiza danych
jakościowych na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich;
Badanie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – zapotrzebowanie na miarę Konwencji o prawach
osób z niepełnosprawnością” (2016) realizowane na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (wywiady z
osobami z niepełnosprawnością, członkami ich rodzin, koordynatorami programów usług asystenckich oraz
asystentami osobistymi);
Badanie wśród kobiet na Górnym Śląsku „Kobiety jako liderki zmian” (2016) finansowane przez Fundację
Heinricha Boella;
Badanie „Protest opiekunów osób niepełnosprawnych w Parlamencie RP – analiza wybranych przekazów
medialnych” (2016) realizowane ze środków statutowych Collegium Civitas;
Badanie „Postawy naukowców wobec zmian legislacyjnych i organizacyjnych” (czerwiec – lipiec 2015) –
członkini zespołu badawczego realizującego indywidualne wywiady pogłębione z naukowcami, badanie
realizowane na zlecenie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

Zagraniczne pobyty stypendialne:

•

•

Wizyta badawcza na Uniwersytecie w Trondheim, Norwegia (NTNU), w Institute of Social Work and Health
Science (październik 2011), finansowany przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – realizacja badań
(indywidualnych wywiadów pogłębionych) do rozprawy doktorskiej;
Pobyt stypendialny na Uniwersytecie w Trondheim, Norwegia (NTNU), w Institute of Social Work and Health
Science (marzec – czerwiec 2009), finansowany przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – realizacja badań
(indywidualnych wywiadów pogłębionych) do rozprawy doktorskiej.

Nagrody naukowe:
•

Laureatka Nagrody Rektora za udział w projekcie „Czas pandemii w polskich mediach społecznościowych”
(2020), finansowanego ze środków statutowych Collegium Civitas.

Wybrane publikacje:

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

Marta Sałkowska, 2020, "Work-Life (Im)Balance? An Explorative Qualitative Study Among Mothers and
Fathers of Persons with Disabilities", Przegląd Socjologii Jakościowej 16(3):40-5;
Marek Troszyński, Jacek Bieliński, Xymena Bukowska, Katarzyna Iwińska, Barbara Markowska, Monika
Nowicka, Marta Sałkowska, 2020, "Czas pandemii w polskich mediach społecznościowych",
URL: https://www.civitas.edu.pl/wpcontent/uploads/2020/07/czas_pandemii_w_polskich_mediach_spolecznosciowych.pdf.
Marta Sałkowska i Elżbieta Zakrzewska-Manterys, 2020, "Moral Outrage and the Fight for the Reputation of
Children with Intellectual Disabilities Qualitative Content Analysis of Posts Below an Interview with Parents
of a Woman with Down Syndrome", Polish Sociological Review 1(209);
Marta Sałkowska, 2018, "Sejmowe protesty opiekunów osób z niepełnosprawnościami – wybrane wątki
analityczne artykułów prasowych", Societas/Communitas 2-2(26-2);
Marta Sałkowska, 2017, „Wybrane etyczne aspekty realizacji badań wśród osób z niepełnosprawnościami i
ich bliskich”, Zoon Politikon, 8/2017, s. 207-230, http://www.ejournals.eu/Zoon-Politikon/2017/82017/art/12582/;
Xymena Bukowska i Marta Sałkowska, 2018, „Rodzina, ach rodzina… – czyli o przemilczanym warunku
kobiecego podmiotu”, w: Xymena Bukowska i Katarzyna Iwińska (red.), „Śląsk kobiet: tradycja, aktywność i
ekologia”, Studia i Analizy, Tom 17, Warszawa: Collegium Civitas Press;
Marta Sałkowska (współautorka raportu z badań), 2017, „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością –
zapotrzebowanie na miarę Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia”,
Warszawa: Rzecznik Praw Obywatelskich;
Marta Sałkowska, 2015, „Matka Downa. Piętno. Znaczenia. Strategie”, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS;
Marta Sałkowska, 2013, "Jak „inny” staje się „obcym”, albo kiedy różnica staje się piętnem”, w: Xymena
Bukowska, Barbara Markowska (red.), To oni są wszystkiemu winni… Język wrogości w polskim dyskursie
publicznym, Warszawa: Wydawnictwo Trio, Collegium Civitas;
Marta Sałkowska, 2010, System wsparcia dorosłych osób z zespołem Downa w Norwegii. Perspektywa matki,
w: Bogusława B. Kaczmarek (red.), Trudna dorosłość osób z zespołem Downa. Jak możemy wspomóc?,
Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków;
Marta Sałkowska, 2009, Fiordy i "Downy" - system usług społecznych w Norwegii, „Bardziej Kochani.
Magazyn poświęcony problemom osób z zespołem Downa i ich rodzin”, nr 4/2009, s. 34-37.

