
 

Anna Odrowąż-Coates, jest badaczką terenową, doktorem habilitowanym 
i profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Pedagogiki Społecznej Akademii 
Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.  

Anna Odrowąż-Coates zajmuje się przede wszystkim nierównościami 
społecznymi w optyce praw człowieka, pedagogiki krytycznej i porównawczej oraz 
czynnikami reprodukcji systemu społecznego. Do obszaru jej zainteresowań 
badawczych należą polityka edukacyjna w perspektywie porównawczej i krytycznej 
oraz analiza reprodukcji systemów społecznych w różnych kulturach i religiach. 
Szczególnie bliskie są jej badania sytuacji kobiet na świecie; poczynając od 
obrazowania ich w przekazach medialnych, poprzez wpływ biografii edukacyjnych 
i rodzinnych na ich szanse życiowe a kończąc na formacji ich obrazu świata i 
swojego miejsca w tym świecie w procesach socjalizacji środowiskowej.  

Zanim Anna Odrowąż-Coates została pedagogiem społecznym, ukończyła 5 
letnie magisterskie studia socjologiczne na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Gdańskiego (2002) oraz dwu-letnie studia podyplomowe na 
Politechnice Gdańskiej (2002), następnie w 2005 roku obroniła doktorat z zakresu 
nauk politycznych na Wydziale Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dysertacja 
doktorska poświęcona była sytuacji kobiet aktywnych zawodowo w Polsce i we 
Włoszech. Napisana została na podstawie samodzielnych badań terenowych, 
których część (2002-2004) przeprowadzona została we Włoszech Południowych.  

Od 2004 roku Anna Odrowąż-Coates pracowała jako oficer policji w 
hrabstwie Lincolnshire w Wielkiej Brytanii a następnie jako oficer ds. mniejszości 
narodowych. Praca ta zaowocowała badaniami unijnej migracji Polaków i 
najwyższym wyróżnieniem komendanta głównego policji "Diversity in Action 
Team Award 2007". W latach 2007-2008 Anna Odrowąż-Coates objęła stanowisko 
Rzecznika Rady Wymiaru Sprawiedliwości Hrabstwa Lincolnshire. Z uwagi na 
lokalizację w hrabstwie mieszczącym największą liczbę wojskowych baz 
lotniczych, Anna Odrowąż-Coates przeprowadziła tam pogłębione badania 
biograficzne  kobiet pilotek i nawigatorek oraz kontrolerek lotów w służbie 
wojskowej Royal Air Force. Wynikiem tych badań były dalsze procedury badawcze 
w Wojsku Polskim i publikacja z 2016 roku pt. Kobiety Przestworzy. Refleksyjność 
biograficzna kobiet służących w Siłach Powietrznych Polski i Wielkiej Brytanii.  

W 2008 roku Anna Odrowąż-Coates uzyskała stanowisko adiunkta w 
Katedrze Pedagogiki Społecznej, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie pracuje do dziś. W latach 2010-2012 
prowadziła wieloaspektowe badania etnograficzne w Królestwie Arabii Saudyjskiej 
w wyniku których przygotowała liczne publikacje i referaty konferencyjne, 
owocujące chociażby artykułem w International Sociology 2015: "A gated 
community as a ‘soft’ and gendered total institution".  

W 2014 roku Anna Odrowąż-Coates odbyła staż na Uniwersytecie 
Sztokholmskim prowadząc badania nad koncepcją neutralności płci w szwedzkim 
systemie edukacji. W 2016 roku przeprowadziła wykłady proszone w College of 
Education, Chapman University, California a w 2017 w ramach programu “Wicked 



(Policy) Problems” na Wydziale Ekonomii i Nauk Społecznych Uniwersytetu w 
Poczdamie, Niemcy.  

Anna Odrowąż-Coates jest ekspertką IBE, redaktorem językowym języka 
angielskiego kwartalnika naukowego "Pedagogika Społeczna" i zastępcą Redaktora 
Naczelnego "International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies" 
oraz recenzentem pism: "Education as Change", "Culture and Society", "Journal of 
Basic And Applied Research", "Forum Pedagogiczne", "Edukacja międzykulturowa" 
i "Warmińsko-Mazurskiego Kwartalnika Naukowego". Od 2015 roku pełni funkcję 
Sekretarza Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych 
PAN.  
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