
 

 

Marta Kowalczuk-Walędziak – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, ad-

iunkt w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych Wydziału Peda-

gogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Prezes Zarządu Fundacji Centrum Transferu 

Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych. Certyfikowany tutor akademicki pierwszego 

stopnia. Zainteresowania naukowo – badawcze koncentrują się wokół problematyki zawodu 

nauczyciela i pedagoga, w szczególności zaś kształcenia i rozwoju zawodowego nauczycieli i 

pedagogów opartego na badaniach, sprawstwa i poczucia sprawstwa społecznego, płaszczyzn, 

kierunków i mechanizmów transferu wiedzy naukowej do praktyki społeczno-pedagogicznej 

oraz problematyki diagnozy i profilaktyki zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży. Autorka 

kilkudziesięciu publikacji na ten temat, w tym książek: Pedagogiczna diagnoza zaburzeń od-

żywiania się u młodzieży szkolnej (Impuls, Kraków 2008); Poczucie sprawstwa społecznego 

pedagogów: studium teoretyczno-empiryczne (Impuls, Kraków 2012); Innowacje w teorii i 

praktyce pedagogicznej (na przykładzie województwa podlaskiego) (FCTWiISP, Białystok 

2014; współautorstwo: B. Dudel, K. Łogwiniuk, K. Szorc, U. Wróblewska); Twórcze wiązanie 

teorii i praktyki pedagogicznej: możliwości, wyzwania, inspiracje (Impuls, Kraków 2014, red. 

wspólnie z A. Korzeniecką-Bondar i K. Bocheńską-Włostowską). W zaawansowanym stadium 

jest także przygotowywana monografia autorska w języku angielskim The PhD studies in per-

sonal and professional development of teachers in Poland: a blessing or curse? New York, 

Washington, Bern, Frankfurt, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford: Peter Lang. Współpracuje z 

zagranicznymi ośrodkami naukowymi w Porto, Suceavie, Northampton, Rydze, realizując dwa 

projekty badawcze: „The Impact of Doctoral Studies on Teachers as Professionals and their 

Workplaces” i „The Role of Masters’ Studies in Teachers’ Personal and Professional Deve-

lopment”. Obecnie uczestniczy w projekcie badawczym „Introducing Modules on Law and 

Rights in Programmes of Teacher Training and Educational Sciences”,  finansowanym z Exec-

utive Agency (EACEA) of the European Commission jako ekspert w zakresie problematyki 

kształcenia nauczycieli. Jest członkiem Association for Teacher Education in Europe, Pol-

skiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Otrzymała 

kilka nagród Rektora UwB za pracę naukową (2015; 2014; 2013; 2012), a w 2016 roku otrzy-

mała stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców.  


