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Sylwetka naukowa:
Jest

pracownikiem

naukowym

w

Instytucie

Pedagogiki.

Swoje

zainteresowania badawcze lokuje w obszarze bezpieczeństwa i pedagogiki
społecznej, czego wyrazem są publikacje zwarte, artykuły naukowe i popularnonaukowe. Realizuje takie tematy badawcze jak: psychospołeczne uwarunkowania
zagrożeń bezpieczeństwa, aspiracje, sens i jakość życia oraz ich osobowe
uwarunkowania,

morale

wojska,

zaburzenia

emocjonalne

osób

z

rodzin

dysfunkcyjnych, rozwój osobowy a system wartości i jego zagrożenia, zachowania
agresywne w środowisku społecznym, kapitał społeczny. Uczestniczył w
badaniach zespołu pracowników naukowych Instytutu Stosowanych Nauk
Społecznych

Uniwersytetu

Warszawskiego,

Wojskowego

Instytutu

Badań

Socjologicznych i Instytutu Nauk Humanistycznych AON zajmującego się
problemem

systemu

bezpieczeństwa

Polski,

pod

kryptonimem

„BEZPIECZEŃSTWO”. Badania poświęcone były zagadnieniu bezpieczeństwa
psychospołecznego. Wyniki badań zostały opublikowane pod tytułem: „System
bezpieczeństwa Polski. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo psychospołeczne”.
Był członkiem zespołu recenzentów Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy
Kancelarii

Prezydenta

RP.

Recenzował

kolejne

etapy

realizacji

projektu

badawczego OMIKRON na temat: „Społeczna recepcja bezpieczeństwa i
obronności kraju w Polsce w latach 90.”.
Współpracował z Centrum Doskonalenia Kadr Telekomunikacji Polskiej S.A.
Uczestniczył w procesie dydaktycznym kształcąc pracowników tej instytucji w
Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Instytutu
Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Kierował zespołem realizującym
projekt badawczy na rzecz Klubu Sportowego „Widzew” w Łodzi. Opracował
założenia

metodyczne

do

badań

zachowań

kibiców

oraz

koniecznych

przedsięwzięć organizacyjnych i wychowawczych, które pozytywnie wpłynęłyby na
atmosferę rozgrywek sportowych na stadionach piłkarskich. Jest członkiem
zespołu, który prowadził badania poświęcone systemowi bezpieczeństwa RP
„Projekt badawczy nr ROB/0076/03/001 (nr 194115). Był współinicjatorem
projektu

badawczego

poświęconego

stresowi

traumatycznemu

żołnierzy

pełniących misję pokojową ONZ w byłej Jugosławii. Badania terenowe w Ośrodku
Przygotowań do Misji Pokojowych w Kielcach i Jednostce Wojskowej w Opolu
prowadził zespół pracowników naukowych: Wydziału Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego,

Wojskowego

Instytutu

Medycyny

Lotniczej

oraz

Zakładu

Psychologii AON. Były to pierwsze badania tego zagadnienia w historii Wojska
Polskiego. Wyniki badań zostały opublikowane w „Czasopiśmie Psychologicznym”
a także przedstawione w formie postera na konferencji w Berlinie. Jest
organizatorem i współorganizatorem licznych konferencji naukowych o zasięgu
krajowym i międzynarodowym. Aktywnie uczestniczył w konferencjach naukowych
na terenie USA, Danii i Niemiec.
Zainteresowania naukowe:

 psychospołeczne uwarunkowania zagrożeń bezpieczeństwa,
 morale wojska.

Najważniejsze publikacje:
Wyniki rozważań teoretycznych i badań empirycznych zamieszczał w swoich
publikacjach:
1. Socjologia i psychologia społeczna w zarządzaniu organizacjami,
Warszawa 2004.
2. Pedagogika społeczna. O aspiracjach, jakości i sensie życia, Warszawa
2009.
3. Pedagogika społeczna. Wychowanie dla tworzenia kapitału społecznego,
Siedlce 2013.
4. Psychospołeczne uwarunkowania morale w siłach zbrojnych, Warszawa
2014.
5. Rozwój osobowy i jego zagrożenia, Siedlce 2003.
6. Wykłady z psychologii społecznej, Warszawa 2003.
7. Rozwój osobowy a wybrane problemy profilaktyki, Siedlce 2005.
8. Agresja i przemoc we współczesnym społeczeństwie, Siedlce 2006.
9. Rozwój osobowy a system wartości ucznia, Siedlce 2010.
10. Edukacja kulturowa. Oczekiwania i potrzeby, Siedlce 2012.
Uzyskały one wysokie oceny ze względu na to, iż zawierają zagadnienia, które
dotychczas

w

niewielkim

stopniu

były

podejmowane

przez

pedagogów

społecznych w formie monografii. Powyższe publikacje są wykorzystywane w
procesie dydaktycznym w wielu uczelniach wyższych.
Wypromował trzech doktorów. Dwóch z nich za swoje rozprawy otrzymało
nagrody rektorskie. Aktualnie prowadzi seminarium doktoranckie. Wypromował 12
licencjatów, 305 magistrów i 94 studentów na studiach podyplomowych.

