dr Katarzyna Szumlewicz, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej, IPSIR UW
Przebieg kariery naukowej:
1999 – otrzymanie tytułu magistra filozofii na Wydziale Filozofii Uniwersytetu
Warszawskiego.
2009 - nadanie tytułu doktora na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.
10.2010 -10.2015 – adiunkt w Zakładzie Teorii i Metod Pracy Socjalnej, IPSiR, UW.
Od 10.2015 adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej, IPSiR UW
Obszary zainteresowań: Poczynając od rozprawy doktorskiej pt. „Od J. J. Rousseau do J.
Deweya. Wątki emancypacyjne w nowoczesnej filozofii wychowania” są to zagadnienia
związane z emancypacją i upełnomocnieniem. Temat jest interdyscyplinarny i odnosi się do
pedagogiki i filozofii społecznej. Ważnym obszarem badawczym jest także literatura, która
jest analizowana pod kątem emancypacji społeczno-pedagogicznej.
Najważniejsze publikacje:
1. Monografia „Emancypacja przez wychowanie, czyli edukacja do wolności, równości i
szczęścia”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011.
2. Monografia „Miłość i ekonomia w literackich biografiach kobiet”, Wydawnictwo PAN,
Warszawa 2017.
3. „Braterska umowa społeczna, czyli filozofia J. J. Rousseau w ujęciu Carole Pateman”, w
„Przegląd Filozoficzny” nr 2/2012.
4. „Emancypacja przez wychowanie, czyli od Oświecenia do pragmatyzmu”, w: „Ars
Educandi”, tom IX 2012, red. Piotr Stańczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2012.
5. „Konstrukcje nadziei w utopiach Roberta Owena, Charlesa Fouriera i Flory Tristan”,
rozdział w książce „Utopia i edukacja”, tom I , strony 87-94.
6. „Pieniądze, małżeństwo i obłęd w Wielkich nadziejach Charlesa Dickensa oraz wybranych
powieściach wiktoriańskich i neowiktoriańskich”, w: „Charles Dickens - refleksje, inspiracje,
(re) interpretacje”, pod red. dr Ewy Kujawskiej-Lis i dr Anny Kwiatkowskiej, Wydawnictwo
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014.

Prowadzone badania:
2010 - 2012 „Encyklopedia gender. Płeć kulturowa”. Tworzenie bazy haseł związanych z
teorią gender i odnoszących się do takich dziedzin, jak historia sztuki, filozofia, socjologia i
prawo. Kierowniczka: prof. dr hab. Maria Janion. Grant MNiS nr NN103226838. Pełnione
funkcje: tworzenie i redakcja haseł, z których składa się encyklopedia. Pokłosiem badań jest
publikacja naukowa „Encyklopedia gender. Płeć w kulturze”, Wydawnictwo Czarna Owca,
Warszawa 2014.
W ramach badań statutowych prowadzone były (kolejno) badania pod tytułem „Gender i
praca socjalna”, „Miłość i ekonomia, czyli społeczne uwarunkowania uczuć” oraz
„Pedagogika wyzwolenia, czyli edukacja do zmiany społecznej”.

