
 

dr Bernadette Jonda jest socjologiem, pracuje na Martin-Luther-Universität Halle-

Wittenberg w Halle (Instytut Socjologii) oraz na Uniwersytecie im. Juliusa Maximiliana w 

Würzburgu (w Instytucie Nauk Politycznych i Badań Społecznych). Jest członkiem Zentrum 

für Schul- und Bildungsforschung (ZSB)·(Centrum Badań Szkolnictwa i Kształcenia) przy 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg oraz członkiem Centrum Badań Migracyjnych 

UAM w Poznaniu. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się problematyką polsko-niemiecką. 

Brała udział w szeregu polsko-niemieckich projektach zarówno o charakterze naukowym jak i 

edukacyjnym jak również była ich inicjatorką, jak na przykład w przypadku polsko-

niemieckich badań porównawczych młodzieży w latach 1999-2005. Jest badaczem-

empirykiem, specjalistką w zakresie prowadzenia badań terenowych zarówno o profilu 

jakościowym jak i ilościowym. Jej zainteresowania badawcze obejmują min. konsekwencje 

przemian demograficznych, rynek pracy – szczególnie w sektorze publicznym, sytuację 

młodzieży w Polsce i w Niemczech, stereotypy etniczne i narodowe, stosunki polsko-

niemieckie, problematyka pogranicza polsko-niemieckiego oraz wybrane zagadnienia 

migracji z Polski do Niemiec. 

 

Uczestnictwo w projektach badawczych (wybór): 

1) Projekt badawczy Instytutu Zachodniego im. W. Kętrzyńskiego w Poznaniu 

(współfinansowany przez KBN, Ewangelische Akademie Mülheim i Fundację Współpracy 

Polsko-Niemieckiej), „Polacy w Niemczech” („Polen in Deutschland”), (1997-1999).  

2) Badania jakościowe młodzieży w Niemczech w ramach polsko-niemieckiego projektu 

badawczego "Jugendliche in Polen und in Deutschland an der Jahrhundertwende” przy 

współpracy z Uniwersytetem Warszawskim (1999-2000);  

3) Projekt badawczy „Młodzi Polacy i młodzi Niemcy w nowej Europie”; badanie ilościowe 

przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim (2000-2005).  

4) Projekt badawczy „Demographie als Herausforderung für den öffentlichen Sektor“ w 

ramach SFB 580 (2006-2008). 

5) Projekt badawczy „Nowe formy współżycia na pograniczu polsko-niemieckim“ (od 2008 

roku). 

6) Projekt badawczy „Przemiany demograficzne jako szczególne wyzwanie dla gmin w 

Niemczech i w Polsce” (2010-2011). 

7) Projekt badawczy „Ponad granicami? Młodzi Niemcy i Polacy w Europie” („Über 

Grenzen hinweg? Deutsche und polnische Jugendliche in Europa”) ramach współpracy 

Uniwersytetu w Würzburgu (Bawaria) z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej 

UAM Poznań  (2010-2011). 

 

 


