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koncentrują

w
się

Siedlcach.
wokół

Jego

problematyki

bezpieczeństwa społecznego w zakresie kryminologii i resocjalizacji jako teorii
oddziaływań w przestrzeni heurystycznego modelu funkcjonowania człowieka
i

społeczeństwa.

Wielopasmowe

pole

analiz

społeczno-adaptacyjnych

ogniskuje na poziomie teoretycznym jak i zastosowań praktycznych. W
aspektach teoretycznych podejmuje wątki myślenia przedzałożeniowego i
założeniowego (filozofia bezpieczeństwa), stanowiące podstawę działalności
aplikacyjnej podejmowanej wobec narastających

zagrożeń i patologii

społecznych, prewencji i wczesnej interwencji stosowanej wobec osób, grup i
środowiska szczególnie zagrożonego patologizacją i kryminalizacją. Jest
autorem ponad 60 publikacji naukowych, w tym kilkudziesięciu artykułów
opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych, monografii
poświęconych

zagadnieniom

teoretycznym

inkluzji

i

zagrożeń

ładu

społecznego.

Jest

także

autorem

i

współautorem

prac

analityczno-

badawczych prowadzonych w Polsce i w Krajach Unii Europejskiej.
Zainteresowania naukowe:
 przedzałożeniowość

i

żałożeniowość

teorii

bezpieczeństwa

społecznego,
 zagrożenia

bezpieczeństwa

społecznego

w

aspektach

kryminogennych,
 fenomen relacji i zachowań interpersonalnych, jego atrybuty
psychospołeczne.
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