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PROGRAM Studiów I stopnia – Instytut Socjologii UJ 
 

Zasady studiowania na studiach I stopnia w Instytucie Socjologii 
 
Studenci i studentki studiów pierwszego stopnia zdobywają szeroką wiedzę akademicką dotyczącą 
zjawisk i procesów społecznych, nabywają umiejętności analizy i badania różnych aspektów życia 
społecznego oraz komunikowania wyników tych badań różnym adresatom. 

 
Aby pomyślnie ukończyć studia socjologiczne z tytułem licencjata/tki należy w ciągu trzech lat 
uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS.  Suma punktów ECTS uzyskanych w ciągu jednego roku 
powinna wynosić co najmniej 60 ECTS.   
 
Program studiów I stopnia podzielony jest na sześć modułów. Student/ka  realizuje wszystkie kursy 
obowiązkowe w module przypisane do jego/jej roku studiów i semestru. Dodatkowo, w ciągu całego 
toku studiów winien/winna wybrać określoną liczbę kursów do wyboru spośród kursów 
oferowanych we wszystkich modułach.  
 
Kursy do wyboru nie są przypisane do żadnego roku studiów, mogą być realizowane w dowolnym 
momencie, jednak zaleca się, aby realizowane były w trakcie lub po zakończeniu kursu 
obowiązkowego (logikę tej kolejności pokazuje tabelka).  Informacja o wymaganiach wstępnych 
danego kursu znajduje się w jego opisie w USOS-ie. Aby ukończyć studia, student/ka musi zrealizować 
co najmniej wskazaną liczbę przedmiotów do wyboru z każdego modułu (od 2 do 4 – dokładna 
liczba wyszczególniona jest poniżej). Dlatego też należy rozważnie zaplanować przedmioty na każdy 
rok akademicki. 
 

 
Przykład:  
Student/ka  II roku musi zrealizować następujące przedmioty obowiązkowe:  Socjologia 
władzy i polityki, Antropologia społeczna, Metody jakościowe w badaniach socjologicznych, 
Wprowadzenie do problemów społecznych, Makrosocjologia, Socjologia obszarów wiejskich, 
Płeć-kultura-społeczeństwo, Metody ilościowe w badaniach socjologicznych.  
SUMA punktów ECTS tych przedmiotów wynosi 43 punkty ECTS. Zatem aby zaliczyć rok musi 
jeszcze uzyskać przynajmniej 17 punktów ECTS.  
 
Student/ka wybiera dowolne przedmioty z puli przedmiotów do wyboru ze wszystkich 
modułów, np. dwa kursy z modułu Tożsamości społeczne - Komunikacja interpersonalna (3 
ECTS), Płeć i seksualność we współczesnym społeczeństwie (4 ECTS), dwa z Instytucji 
społecznych – Teoria i praktyka ekonomii społecznej (3 ECTS) i Socjologia muzyki (4 ECST) oraz 
jeden z Procesów i struktur społecznych - Tam, gdzie rodzi się społeczeństwo  (3 ECTS), dzięki 
czemu zdobywa brakujące 17 punktów ECTS. Ma jednak na względzie, że w ciągu wszystkich 
trzech lat musi zrealizować wymaganą ilość przedmiotów do wyboru z każdego modułu – 
zarówno z Instytucji społecznych jak i Tożsamości w ciągu całych studiów musi zrealizować 
łącznie 4 kursy do wyboru, a  z Procesów i struktur 3.  
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MODUŁY 

 
 

I. moduł FUNDAMENTY SOCJOLOGII 
STUDENT/K REALIZUJE 3 KURSY OBOWIĄZKOWE oraz MIN. 2 KURSY DO WYBORU  

 
II. moduł PROCESY I STRUKTURY SPOŁECZNE 

STUDENT/KA REALIZUJE  3 KURSY OBOWIĄZKOWE oraz MIN. 3 KURSY DO WYBORU 
 

III. moduł INSTYTUCJE SPOŁECZNE 
STUDENT/KA REALIZUJE  4 KURSY OBOWIĄZKOWE oraz MIN. 4 KURSY DO WYBORU 
 

IV. moduł TOŻSAMOŚCI SPOŁECZNE 
STUDENT/KA REALIZUJE  4 KURSY OBOWIĄZKOWE oraz MIN. 4 KURSY DO WYBORU 

 
V. moduł METODY BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH 

STUDENT/KA REALIZUJE  4 KURSY OBOWIĄZKOWE oraz MIN. 4 KURSY DO WYBORU 
 

VI. moduł SOCJOLOGIA W DZIAŁANIU 
STUDENT/KA REALIZUJE  2 KURSY OBOWIĄZKOWE oraz MIN. 2 KURSY DO WYBORU 

 
Dodatkowo program studiów obejmuje: 

 zajęcia z wychowania fizycznego 

 lektorat z język obcego 

 praktykę socjologiczną  

 obóz  [w ramach modułu metodologicznego] 

 seminarium licencjackie 
 
Studenci/tki mogą również realizować 30 godzin zajęć wolontariackich w wybranej instytucji w 
ramach programu ERA-O 
 
 

Kursy obowiązkowe z podziałem na lata studiów oraz kursy do wyboru 
 
 

KOLOR ZIELONY – przedmioty obowiązkowe dla I ROKU 
KOLOR NIEBIESKI – przedmioty obowiązkowe dla II ROKU 
KOLOR FIOLETOWY – przedmioty obowiązkowe  dla III ROKU 
 
[powyższa kolorystyka odpowiada tej zastosowanej w harmonogramie:  
http://www.socjologia.uj.edu.pl/studenci/harmonogramy ] 

 
  

MODUŁ KURS TYP Rok/sem ECTS godz. 

    
 

http://www.socjologia.uj.edu.pl/studenci/harmonogramy
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I. Fundamenty 
socjologii  

W tym module do wyboru min. 2 kursy 

  
  
  
  
  
  

Wprowadzenie do socjologii  obowiązkowy 
I rok / I 
semestr 

8 
90 

Wprowadzenie do socjologii 
(warsztaty) 

obowiązkowy 
I rok / II 
semestr 

2 
15 

 
Historia myśli socjologicznej 

obowiązkowy 
I rok / II 
semestr 

6 
60 

 
Orientacja i metodyka studiowania 

obowiązkowy 
I rok / I 
semestr 

1 
30 

Ekonomia do wyboru od I roku 3 
30 

Filozofia społeczna i polityczna do wyboru od I roku 3 
30 

Etyka do wyboru od I roku 3 
30 

Najnowsza historia Polski z perspektywy 
socjologicznej  

do wyboru od I roku 2 
15 

Logika do wyboru od I roku 3 
 

 
 

   
 

II. Procesy i 
struktury 
społeczne 

W tym module do wyboru min. 3 kursy 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Studia nad ludnością i rodzinami  

obowiązkowy 
I rok / I 
semestr 

5 
30 

  
Socjologia migracji 

do wyboru 
od I roku 

3 
30 

  
Rodzicielstwo i dzieciństwo w 
perspektywie socjologicznej 

do wyboru 
od I roku 

3 
30 

Transitions to adulthood from the 
sociological perspective 

do wyboru 
od I roku 

2 
15 

Makrosocjologia  

obowiązkowy 
II rok / II 
semestr 

4 
30 

Tam, gdzie rodzi się społeczeństwo 
do wyboru 

od II roku 
3 

30 

Edukacja a nierówności społeczne 
do wyboru 

od II roku 
4 

30 

Polska transformacja z perspektywy 
ćwierćwiecza – analiza socjologiczna 

do wyboru 
od II roku 

4 
30 

Współczesne teorie socjologiczne  

obowiązkowy 
III rok / I 
semestr 

7 
60 

  
Teorie zmian społecznych 

do wyboru 
I sem. III 

roku 
3 

30 

 
Nasza klasa: analiza klasowa w 
socjologii 

do wyboru 
od II roku 

4 
30 

 

„Solidarność” i ruchy opozycji w PRL. 
Analiza w kategoriach teorii ruchów 
społecznych 

do wyboru 
od I roku 

3 
30 

  

 
 
 

 

 

file:///F:/katalog/Solidarność%23_
file:///F:/katalog/Solidarność%23_
file:///F:/katalog/Solidarność%23_
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III. Instytucje 
społeczne 

W tym module do wyboru min. 4 kursy 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Socjologia władzy i polityki  

obowiązkowy 
II rok / I 
semestr 

3 
30 

  
Teoria i praktyka ekonomii społecznej 

do wyboru 
od II roku 

3 
30 

Socjologia wychowania i edukacji 
do wyboru 

od II roku 
3 

30 

Socjologia religii  

obowiązkowy 
I rok  /II 
semestr 

3 
30 

Antropologia społeczna  

obowiązkowy 
II rok / I 
semestr 

5 
60 

  
Sport, turystyka, czas wolny w 
ponowoczesnym społeczeństwie 

do wyboru 
od II roku 

3 
30 

  
Socjologia muzyki 

do wyboru 
od II roku 

4 
30 

Bliski Wschód – między tradycją a 
globalizacją 

do wyboru 
od II roku 

4 
30 

Media a społeczeństwo obowiązkowy 
I rok / II 
semestr 

6 
60 

PR jako wiarygodny dialog z otoczeniem 
do wyboru od I roku 4 30 

Socjologia przyszłości – warsztaty 
wyobraźni socjologicznej 

do wyboru 
od I roku 

4 
30 

 
 

 
 

    
IV. Tożsamości 
społeczne 

W tym module do wyboru min. 4 kursy 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Socjologia miasta: podstawy  obowiązkowy 
III rok / I 
semestr 

3 
30 

Socjologia obszarów wiejskich  obowiązkowy 
II rok  /II 
semestr 

4 
30 

Socjologia społeczności lokalnych 
 

do wyboru od II roku 3 
30 

Płeć-kultura-społeczeństwo  obowiązkowy 
II rok / II 
semestr 

4 
30 

Płeć i seksualność we współczesnym 
społeczeństwie 

do wyboru od II roku 4 
30 

Mikrosocjologia  obowiązkowy 
I rok / II 
semestr 

4 
30 

Style życia do wyboru od I roku 3 
30  

Komunikacja interpersonalna – teoria i 
praktyka 

do wyboru od I roku 3 
30 

Tożsamości indywidualne i zbiorowe w 
Europie Środkowowschodniej 

do wyboru od I roku 3 
30 

Psychologia społeczna do wyboru od I roku 4 
30 
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V. Metody 
badań 
socjologicznych 

W tym module do wyboru min. 4 kursy 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
Metody empirycznych badań 
społecznych 

obowiązkowy 
I rok / I 
semestr 

6 60 

  
Wprowadzenie do statystycznej analizy 
danych 

obowiązkowy 
I rok / II 
semestr 

6 60 

  
Metody jakościowe w badaniach 
socjologicznych 

obowiązkowy 
II  rok  /I 
semestr 

8 60 

  
Metody ilościowe w badaniach 
społecznych 

obowiązkowy 
II rok  /II 
semestr 

6 60 

Wykorzystanie programów MS Excel i 
IBM SPSS Statistics w badaniach 
społecznych 

do wyboru 
od II sem. I 

roku  
3 30 

Wprowadzenie do analizy dyskursu 
do wyboru od II roku 4 30 

Obóz antropologii i socjologii wizualnej 
do wyboru od II roku 5 30 

Badania archiwalne i historia mówiona  
do wyboru od II roku 5 30 

Diagnoza funkcjonowania polskiego 
wymiaru sprawiedliwości. Monitoring 
sądów rejonowych [obóz] 

do wyboru od II roku 5 45 

 Translatorium socjologiczne 
do wyboru od I roku 4 30 

 Śląski kinship [obóz] 
do wyboru od II roku 7 60 

 

Socjologia i design – warsztaty 
interdyscyplinarne [obóz] 

 
do wyboru od III roku 4 30 

 

Metody Analizy Danych Tekstowych – 
poziom 1 (kurs  certyfikowany przez 
Instytut Socjologii i Provalis Research) 

do wyboru od III roku 4 30 

 

Metody Analizy Danych Tekstowych – 
poziom 2 (kurs  certyfikowany przez 
Instytut Socjologii i Provalis Research) 

do wyboru od III roku 4 30 

 

Dla kogo OFF?  Badanie uczestników 
Międzynarodowego Festiwalu Kina 
Niezależnego PKO OFF CAMERA [obóz] 

do wyboru od I roku 4 30 

 
Przemiany intymności. Obóz badań 
jakościowych 

do wyboru od I roku 4 30 

 Warsztat interwencji miejskiej do wyboru od I roku 4 45 

 Prezentacja danych socjologicznych do wyboru od II roku 2 30 

 
 
 



10 
 

VI. Socjologia 
w działaniu 

W tym module do wyboru min. 2 kursy 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Praktyki zawodowe  

obowiązkowy I- III rok 3 
120 

Socjologiczny klub filmowy - globalizacja 
do wyboru od I roku 4 

45 

Wprowadzenie do problemów 
społecznych 

obowiązkowy 
II rok  /I 
semestr 

3 
30 

Problemy społeczeństwa polskiego 
do wyboru od II roku 3 

30 

Socjologia zdrowia i choroby 
do wyboru od II roku 3 

30 
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Wychowanie fizyczne 
 
Studenci i studentki pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia mają obowiązek zaliczenia 60 
godzin zajęć wychowania fizycznego w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ. 
 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ 
ul. Piastowska 26, 30-065 Kraków, tel. 012 637-43-03 
 
 

Języki obce 
 
Studenci studiów licencjackich na drugim roku są zobowiązani do zaliczenia w formie egzaminu kurs 
lektorat z języka angielskiego (120 godzin na poziomie minimum B2). 
 
Organizacją zajęć z języków obcych oraz organizacją egzaminów, jak również akceptacją certyfikatów 
poświadczających znajomość języka obcego zajmuje się Jagiellońskie Centrum Językowe. 
Jagiellońskie Centrum Językowe, ul. Krupnicza 2, 31-123 Kraków 
tel. 012 421 36 11, 426 13 65, 426 13 66, fax 012 423 00 99 
www.jcj.uj.edu.pl  
 
Zapisy na kursy w JCJ realizowane w ramach rejestracji  żetonowej: 
https://www.usosweb.uj.edu.pl/ul/ 
 
 

Obowiązkowe praktyki socjologiczne 
 
Instytut Socjologii organizuje w ramach programu kształcenia praktyki stanowiące integralną część 
studiów. Studenci studiów pierwszego stopnia zobowiązani są do odbycia w trakcie studiów 
(pomiędzy II a VI semestrem studiów) praktyki wynikającej ze standardów kształcenia w wymiarze nie 
krótszym niż 3 tygodnie. Za odbycie praktyk studenci otrzymują zaliczenie. Punkty ECTS są 
dopisywane do łącznej liczby punktów uzyskanych na III roku niezależnie od terminu odbycia praktyk. 
Brak zaliczenia praktyki powoduje brak zaliczenia roku, w którym powinna być ostatecznie 
zrealizowana (to jest III roku studiów licencjackich). 
 
Szczegółowe informacje o praktykach dostępne są na stronach www IS UJ: 
http://www.socjologia.uj.edu.pl/studenci/praktyki 
http://www.socjologia.uj.edu.pl/studia/praktyki-studenckie 
 
Ze strony Instytutu Socjologii UJ pomocą w organizacji praktyk oraz ich zaliczaniem zajmuje się: 
 
dr Daria Łucka 
e-mail: daria.lucka@uj.edu.pl 
 
 
 

http://www.jcj.uj.edu.pl/
https://www.usosweb.uj.edu.pl/ul/
http://www.socjologia.uj.edu.pl/studenci/praktyki
http://www.socjologia.uj.edu.pl/studia/praktyki-studenckie
mailto:daria.lucka@uj.edu.pl
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Obozy, warsztaty i projekty badawcze 
 

Każdy student i studentka socjologii winien/winna podczas swoich studiów I stopnia zaliczyć 
co najmniej jeden obóz realizowany w Instytucie Socjologii UJ. Obozy te oferowane są w ramach 
modułu metodologicznego i wliczają się do puli kursów do wyboru w tym module.  
 
Istnieje możliwość zaliczenia obozu lub projektu badawczego poprzez uczestnictwo w badaniach 
zleconych wykonywanych w IS UJ. W takiej sytuacji studenci nie mogą pobierać wynagrodzenia za 
pracę przy badaniach, a ich uczestnictwo wymaga każdorazowo zgody Dyrektora IS.  
 

Seminaria i egzamin licencjacki 
 

Seminaria licencjackie trwają dwa semestry (trzeci rok studiów) i polegają na przygotowaniu 
pracy licencjackiej w oparciu o przeprowadzone badania. Egzamin licencjacki ma formę ustną i 
obejmuje treści związane z projektem badawczym oraz treści kanoniczne z programu studiów 
licencjackich. 
 

  



13 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Opisy kursów 
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Opisy kursów 

Antropologia społeczna 
Forma zajęć: wykład i ćwiczenia 
Prowadzący: prof. dr hab. Mariola Flis, dr Agata Dziuban, dr hab. Marcin Lubaś, dr Grażyna Kubica-
Heller, dr Annamaria Orla-Bukowska, mgr Katarzyna Słaby 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 60 
Liczba ECTS: 5 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Celem kursu jest wprowadzenie słuchaczy w terminologię i metody badań stosowane w 
antropologii społecznej w a szczególności w zrozumienie istoty poznania antropologicznego, czyli 
poznanie innej kultury jako droga do lepszego zrozumienia kultury europejskiej na przykładzie 
paradygmatów, które pojawiały się w antropologii. Efektem podniesienia europejskiej samowiedzy 
jest tolerancja ujęta jako zrozumienie Innego. 
 

Badania archiwalne i historia mówiona 
Forma zajęć: konwersatorium+zajęcia terenowe 
Prowadzący: dr Grażyna Kubica-Heller 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 20 konwersatorium + 10 zajęć terenowych 
Liczba ECTS: 5 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Współcześni badacze społeczni coraz częściej korzystają ze zbiorów materiałów 
zastanych, a także stosują narzędzia badań historycznych. Co więcej, sam termin "archiwum" staje się 
coraz bardziej modny i bywa stosowany w najróżniejszych kontekstach. Na zajęciach przyjrzymy się 
temu zjawisku w kategoriach: "archiwum jako projekt", a także zajmiemy się specyfiką archiwum 
fotograficznego i filmowego. Odwiedzimy kilka takich instytucji i zobaczymy jak są pomyślane i 
zorganizowane, bedziemy mogli do nich wejść i zobaczyć jak są gromadzone materiały. Planuję 
odwiedziny w: Archiwum Państwowym, Muzeum Etnograficznym, Instytucie Pamięci Narodowej, 
Muzeum Historii Fotografii, Archiwum UJ. Poznamy także sposoby archiwizacji cyfrowej i wirtualnie 
zwiedzimy takie instytucje (np. tzw. archiwum Spielberga, czy Pitt Rivers Museum w Oksfordzie). 
Spróbujemy założyć własne archiwum cyfrowe. 
Druga część zajęć jest poświęcona historii mówionej, czyli sposobowi gromadzenia narracji zwykłych 
ludzi na temat ich doświadczeń w kontekście ważnych wydarzeń historycznych, czy problemów 
społecznych. Będziemy oglądać filmy dokumentujące takie projekty. Studenci będą także sami 
prowadzić wywiady historii mówionej i analizować zbiory archiwalne we własnych projektach. 
 

Bioethics – kurs zawieszony 
Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 5 
Wymagania wstępne: Knowledge of English language 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: The aim of this course is to familiarize students with the ethical aspects of medicine and 
biotechnologies. Particular attention will be devoted to phenomena such as in vitro fertilization, 
artificial life, human enhancement, abortion, contraception, human cloning, stem cell therapies and 
treatments, organ transplantation, euthanasia, etc., and the ways these phenomena are seen and 
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evaluated from different cultural perspectives, such as: Aboriginal bioethics, Buddhist bioethics, 
Chinese bioethics, Hindu and Sikh bioethics, Islamic bioethics, Jehovah’s Witness bioethics, Jewish 
bioethics, Protestant bioethics, and Roman Catholic bioethics. 

Bliski Wschód – między tradycją a globalizacją 
Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr hab. Beata Kowalska, mgr Ewa Górska 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Brak stabilności na Bliskim Wschodzie niesie z sobą skutki daleko wykraczające poza 
granice tego regionu. Zrozumienie źródeł konfliktów na tym obszarze, zastanowienie się nad 
możliwymi drogami ich rozwiązania staje się palącą koniecznością dla każdego/ej, kto chce zrozumieć 
wyzwania stojące przed globalizującym się światem. 
 

Diagnoza funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości. Monitoring sądów 
rejonowych 
Forma zajęć: obóz badawczy 
Prowadzący: dr Kaja Gadowska 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 45 
Liczba ECTS: 5 
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Obóz ma charakter badania w działaniu, łącząc cele badawcze z celami praktycznymi. 
Badania polegające na obserwacji rozpraw w sądach rejonowych oraz przeprowadzeniu badań 
ankietowych realizowane są we współpracy z ruchem społecznym Court Watch, którego celem jest 
poprawa jakości służby publicznej, jaką pełnią w demokratycznym państwie sądy. Głównym 
sposobem realizacji tego celu jest propagowanie i organizowanie obywatelskiego monitoringu pracy 
sądów. Obserwatorzy biorą udział w rozprawach jako publiczność. Zbieranie i analiza danych z 
wypełnianych przez uczestników monitoringu formularzy obserwacji ma służyć wykrywaniu 
nieprawidłowości, patologii, ale także przykładów dobrych praktyk i wzorcowych sądów, które warto 
promować. Ma także przynieść diagnozę stanu i funkcjonowania sądownictwa z punktu widzenia 
interesów społeczeństwa. Owocem będzie baza danych źródłowych i analiz, które mają posłużyć 
naukowcom, organizacjom pozarządowym i władzom państwa do opracowywania pożądanych 
społecznie zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości. 
 

Dla kogo OFF?  Badanie uczestników Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego PKO 
OFF CAMERA 
Forma zajęć: obóz badawczy (w ramach modułu metodologicznego) 
Prowadzący: dr Maria Świątkiewicz-Mośny, mgr Katarzyna Rabiej-Sienicka 
Semestr: II 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Forma zaliczenia: zaliczenie 
Opis kursu: Proponowany kurs jest okazją do podjęcia próby realizacji badań w terenie. Zadaniem 
uczestników obozu będzie przygotowanie i realizacja badań w trakcie trwania jednego z największych 
festiwali filmowych PKO OFF CAMERA (29.04 – 8.05) oraz zaprezentowanie wyników badań przed 
organizatorami festiwalu. Tak zaprojektowany kurs da studentom możliwość uczestniczenia w 
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każdym etapie procesu badawczego, a jednocześnie udział w wydarzeniu kulturalnym, jakim jest 
Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego PKO OFF CAMERA. 
 

Edukacja a nierówności społeczne – kurs zawieszony 
Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr Maria Świątkiewicz-Mośny 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Kurs podnosi zagadnienie relacji pomiędzy edukacją a procesami stratyfikacji społecznej. 
Współczesne systemy oświatowe są istotnym elementem strukturalnym społeczeństwa i pełnią 
wielorakie funkcje. Równocześnie ich kształt i działania jest wypadkową dyskursów publicznych i 
presji politycznej, kulturowej oraz ekonomicznej, co w konsekwencji daje paradoksalną sytuację.  
Edukacja ma być w założeniu nośnikiem demokratyzacji, a jednocześnie instrumentem 
konstruowania i odtwarzania nierówności. Celem kursu będzie więc analiza jawnych i ukrytych funkcji 
edukacji w różnych kontekstach teoretycznych, a także wpływ zmian jakie zachodzą we 
współczesnym świecie na procesy edukacyjne. Kurs jest zorientowany także na analizę konkretnych 
procesów i zjawisk, ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństwa polskiego. 
 

Ekonomia 
Forma zajęć: wykład 
Prowadzący: dr hab. Wiesław Gumuła, Prof. UJ 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Ekonomia jako dyscyplina naukowa. Teorie i doktryny ekonomiczne. Ekonomia a 
socjologia. Rynek. Popyt i podaż . Cena równowagi rynkowej. Niewidzialna ręka rynku – dylematy, 
nieporozumienia, inspiracje. Dobra publiczne. Produkt krajowy brutto. PKB miernik dobrobytu 
społecznego. PKB w Polsce i na świecie.  Cykl koniunkturalny. Wskaźniki koniunktury w Polsce. 
Wzrost i rozwój gospodarczy. Popyt kreuje podaż - podaż kreuje popyt. budżet państwa i polityka 
fiskalna. Pieniądz. Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy. Kreacja pieniądza i agregaty pieniężne. 
Polityka pieniężna banku centralnego. Inflacja. Bezrobocie w Polsce i na świecie. Bilans płatniczy. 
Strefa euro i optymalny obszar walutowy. Ewolucja światowych finansów. Co wnosi ekonomia do 
teorii socjologicznej? 

ERA-O 
Forma zajęć: wolontariat w wybranej przez studenta/tkę placówce 
Prowadzący: dr Daria Łucka 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 1 
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Program Edukacja dla Rozwoju Aktywności Obywatelskiej (ERAO) wzorowany jest na 
programie CASE (Citizenship and Service Education) realizowanym w Rutgers University - 
uniwersytecie stanowym w New Jersey (USA). Zasadą programu, zbudowanego w oparciu o filozofię 
aktywnego nauczania jest odbycie przez studentów, oprócz "normalnych" zajęć w ramach studiów, 
30 godzin zajęć wolontariackich w wybranej instytucji. Każdy student otrzymuje za nie dodatkowo 
odpowiednio 1 punkt ECTS. 
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Studenci/tki uczestniczący w programie ERA-O zyskują możliwość zetknięcia się z problemami 
współczesnego społeczeństwa, metodami ich rozwiązywania, możliwość rozwoju własnych 
umiejętności interpersonalnych i zawodowych oraz zyskują możliwość poznania rynku pracy. 
 

ERA-O II 
Forma zajęć: wolontariat w wybranej przez studenta/tkę placówce 
Prowadzący: dr Daria Łucka 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 60 
Liczba ECTS: 2 
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Program Edukacja dla Rozwoju Aktywności Obywatelskiej (ERAO) wzorowany jest na 
programie CASE (Citizenship and Service Education) realizowanym w Rutgers University - 
uniwersytecie stanowym w New Jersey (USA). Zasadą programu, zbudowanego w oparciu o filozofię 
aktywnego nauczania jest odbycie przez studentów, oprócz "normalnych" zajęć w ramach studiów, 
60 godzin zajęć wolontariackich w wybranej instytucji. Każdy student otrzymuje za nie dodatkowo 
odpowiednio 2 punkty ECTS. 
Studenci/tki uczestniczący w programie ERA-O zyskują możliwość zetknięcia się z problemami 
współczesnego społeczeństwa, metodami ich rozwiązywania, możliwość rozwoju własnych 
umiejętności interpersonalnych i zawodowych oraz zyskują możliwość poznania rynku pracy. 
 

Etyka 
Forma zajęć: seminarium 
Prowadzący: dr Jan Piasecki 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: We współczesnych demokratycznych społeczeństwach spory dotyczące 
kontrowersyjnych zagadnień etycznych zostały w znacznej mierze instytucjonalizowane. Komisje 
etyczne i bioetyczne afiliowane przy rządach, parlamentach, tworzone przez kościoły i organizacje 
międzynarodowe opracowują deklaracje, wytyczne i wydają opinie na tematy szeroko dyskutowane 
w mediach. Podczas kursu spróbujemy zanalizować współczesny dyskurs etyczny, omówić przyjęte 
strategie rozstrzygania kontrowersyjnych kwestii i ich teoretyczne podstawy. Z bliska przyjrzymy się 
sporom o aborcję, eutanazję, zapłodnienie in vitro, klonowanie i eksperymenty na zarodkach. 
 

Filozofia społeczna i polityczna 
Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Zajęcia poświęcone będą klasycznym i współczesnym koncepcjom filozofii społecznej i 
politycznej. Punktem wyjścia do dyskusji będą teksty źródłowe następujących autorów: Platon, 
Arystoteles, Cyceron, św. Augustyn, Machiavelli, Locke, Hobbes, Montesquieu, Rousseau, Alexis de 
Tocqueville, Karol Marks, Karl Popper oraz Michel  Foucault. Na zajęciach pracować będziemy nad 
koncepcjami państwa i społeczeństwa proponowanymi w omawianych tekstach. Szczególna uwaga 
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poświęcona zostanie społecznym, ekonomicznym i politycznym warunkom, które miały wpływ na 
rozwój tych koncepcji. 
 

Historia myśli socjologicznej 
Forma zajęć: wykład i ćwiczenia 
Prowadzący: dr Krzysztof Matuszek (wykład), dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, dr Barbara 
Jabłońska, dr Agata Dziuban (ćw.) 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 godz. wykłady + 30 godz. ćwiczenia 
Liczba ECTS: 6 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Celem wykładu i ćwiczeń jest zapoznanie studentów z twórczością najwybitniejszych, 
klasycznych autorów głównie XIX-tego i pierwszej połowy XX wieku, którzy zbudowali fundamenty 
socjologii, jako osobnej dyscypliny naukowej. Kurs prezentuje systematycznie najważniejsze 
klasyczne teorie socjologiczne: A. Comte'a, H. Spencera, A. de Tocqueville'a, K. Marksa, M. Webera, 
G. Simmla, E. Durkheima, V. Parety, Ch. Cooleya, G.H. Meada i F. Znanieckiego. Idee te 
zapoczątkowały wszystkie kierunki teoretyczne i metodologiczne socjologii współczesnej i w dalszym 
ciągu wywierają doniosły wpływ na najnowsze spory, jakie toczą się w obrębie naszej dyscypliny. 
Znajomość dzieł klasycznych dostarcza wzorców metodologicznych dla współczesnych badań 
społecznych i jest niezbędna dla zrozumienia pojęć, hipotez i teorii, jakie formułuje socjologia XXI 
wieku. 
 

Komunikacja interpersonalna – teoria i praktyka – kurs zawieszony 
Forma zajęć: warsztaty 
Prowadzący: dr Marcjanna Nóżka 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Celem kursu jest wielowątkowe i praktyczne wprowadzenie do podstaw 
interpersonalnego komunikowania się. Zaprezentowane będą i przeanalizowane wybrane koncepcje 
teoretyczne, w tym zasady i dynamika relacji interpersonalnych z uwzględnieniem barier 
komunikacyjnych i sposobów ich przełamywania. Przedyskutowane zostaną zasady konwersacyjne i 
interpersonalne, kompetencje komunikacyjne, procesy aktywnego słuchania, specyfika i kanały 
komunikacji werbalnej oraz pozawerbalnej, a także zachowania asertywne i elementy 
neurolingwistycznego programowania. Istotnym elementem kursu będzie trening umiejętności, 
ćwiczenia mające na celu zastosowanie wiedzy w praktyce. 
 

Logika 
Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: prof. dr hab. Wojciech Suchoń 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Zajęcia służą dwóm podstawowym celom. Pierwszy, to zapoznanie słuchaczy z 
problematyką precyzyjnego i jednoznacznego posługiwania się językiem naturalnym jako narzędziem 
przekazywania informacji o świecie. Drugi, to zapoznanie studentów z logicznymi metodami 
sprawdzania poprawności wypowiedzi argumentacyjnych, a co za tym idzie uświadomienie im, że 
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istnieją prawa, których należy przestrzegać, aby wyciąganie wniosków z nagromadzonych informacji 
nie było obarczone błędami. 
 

Makrosocjologia 
Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący:  
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Kurs poświęcony jest prezentacji zasadniczych wątków analizy makrostrukturalnej w 
badaniu nierówności  społecznych w perspektywie historyczno - analitycznej. Podstawowym celem 
kursu jest wskazanie na zasadnicze tradycje tej analizy, tj. Marksowską, Weberowską i 
Durkheimowską i ich zastosowanie w analizie transformacji społeczeństwa polskiego. 
 

Media a społeczeństwo 
Forma zajęć: wykład 
Prowadzący: wyklad: dr A.Wagner, cwiczenia: E.Popiel- Rzucidło, K.Rabiej, M. Ingarden, A.Gądek 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 60 
Liczba ECTS: 6 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Kurs ma na celu przedstawić socjologiczne perspektywy postrzegania mediów i 
komunikowania masowego, zmian technologicznych i towarzyszących im przemian kulturowych. 
Wychodząc z założenia, że świat społeczny jest konstruowany, podtrzymywany i negocjowany w 
takcie procesów porozumiewania się jednostek działających, proponujemy refleksję nad 
zinstytucjonalizowanym obszarem tego komunikowania. Przedmiotem zainteresowania będą więc 
procesy komunikowania masowego, „stare” i „nowe” media zarówno jako nadawcy, przestrzeń 
komunikacyjna jak i przekaźniki komunikatów. 
Zamierzamy poświęcić uwagę specyficznym zjawiskom, które w tym obszarze powstały: reklamie, 
propagandzie, opinii publicznej, specyficznym formom informacji i typom rozrywki. Pragniemy 
zastanowić się nad konsekwencjami tych zjawisk: nad tworzeniem i upowszechnianiem stylów życia, 
systemów wartości, kształtowaniem się specyficznych interesów i wspierających ich ideologii. 
Chcemy zwrócić uwagę na współczesne przemiany mediów i towarzyszące im procesy: digitalizacji, 
tabloidyzacji, fragmentaryzacji, konwergencji. Osobny wątek stanowić będzie próba zastanowienia 
się nad kondycją i przyszłością mediów publicznych. Ważne będą tu także kwestie regulacji prawnych 
i polityki audiowizualnej na poziomie krajowym i międzynarodowym. Zwrócimy uwagę na społeczną 
odpowiedzialność mediów, rolę mediów w społeczeństwie ryzyka, sposoby problematyzowania 
zjawisk społecznych 
W efekcie zmierzymy się z pytaniem o to, kim jest człowiek w „zmediatyzowanym” świecie. Jaki jest 
jego sposób uczestnictwa w społeczeństwie, wspólnocie. Jaką rolę odgrywają media w jego 
codzienności: pracy, rozrywce, życiu rodzinnym i towarzyskim, edukacji. 
Syllabus obejmuje teksty polskie a także artykuły naukowe publikowane w języku angielskim. 
Wykład jest wprowadzeniem i usystematyzowaniem wiedzy potrzebnej do kompetentnego 
uczestnictwa w ćwiczeniach.Pełni funkcje przewodnika ułatwiającego samodzielne poszukiwania w 
obszarze refleksji nad problematyką mediów. 
 



20 
 

Metody Analizy Danych Tekstowych – poziom 1 (kurs  certyfikowany przez Instytut 
Socjologii i Provalis Research) 
Forma zajęć: laboratorium 
Prowadzący: Dr Krzysztof Tomanek, Dr Grzegorz Bryda 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Kurs wprowadzający w socjologiczną analizę danych tekstowych realizowany jest w 
dwóch semestrach i składa się z poziomu 1 i 2. Ukończenie obu modułów kursu pozwala na zdobycie 
certyfikatu podstawowego w zakresie analiz tekstowych, sygnowanego przez Instytut Socjologii i 
Provalis Research. Kurs w wersji wprowadzającej ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy i 
umiejętności z zakresu analizy danych tekstowych. W ramach zajęć zostaną zaprezentowane i 
przetestowane wspólnie z uczestnikami różne metody radzenia sobie z danymi tekstowymi przy 
użyciu QDA Miner i Wordstat. Zajęcia realizowane są w laboratorium komputerowym. Kurs zapoznaje 
z podstawowymi metodami analitycznymi, a tym samym przygotowuje do kolejnego poziomu. 

 

Metody Analizy Danych Tekstowych – poziom 2 (kurs  certyfikowany przez Instytut 
Socjologii i Provalis Research) 
Forma zajęć: laboratorium 
Prowadzący: Dr Krzysztof Tomanek, Dr Grzegorz Bryda 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Drugi poziom kursu metody analiz danych tekstowych koncentruje się na rozwijaniu 
umiejętności prowadzenia analiz jakościowych i ilościowych na różnorodnych korpusach tekstów z 
wykorzystaniem metod słownikowych. W trakcie zajęć sięgamy po metody z zakresu Data Mining i 
Text Mining adoptując je do problemów pojawiających się w analizach tekstów. Podstawowym celem 
kursu jest rozwijanie słowników klasyfikacyjnych na potrzeby analiz tekstowych. Zajęcia odbywają się 
w laboratorium komputerowym z zastosowaniem narzędzi: QDA Miner i Wordstat. 

 
 

Metody empirycznych badań społecznych 
Forma zajęć: wykład 
Prowadzący: dr Marcin Kocór 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 wykład + 30 ćwiczenia 
Liczba ECTS: 6 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Celem kursu jest wprowadzenie studentów w zagadnienia metod empirycznych badań 
społecznych. Omawia on istotę metody naukowej w socjologii, podstawowe terminy używane w 
metodologii badań i buduje podstawy dla umiejętności formułowania problemu badawczego i jego 
rozstrzygania przy pomocy badań empirycznych. W trakcie wykładu studenci zapoznają się z etapami 
procesu badawczego, poznają główne metody i techniki badawcze, zostaną wprowadzeni w ogólne 
reguły konstruowania narzędzi badawczych, zdobędą podstawową wiedzę na temat doboru prób do 
badań oraz poznają wytyczne dotyczące realizacji badań terenowych. Dzięki takiemu układowi zajęcia 
stanowią wprowadzenie do kursów z zakresu metod jakościowych i ilościowych, w ramach, których 
studenci zdobywają praktyczne umiejętności umożliwiające samodzielną realizację badań. 
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Metody ilościowe w badaniach społecznych 
Forma zajęć: wykład i ćwiczenia 
Prowadzący: dr Szymon Czarnik (w), Patrycja Antosz (ćw), Michał Chrzanowski (ćw), Mateusz 
Magierowski (ćw) 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30(w) + 30 (ćw) 
Liczba ECTS: 6 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę (ćw), egzamin pisemny (w) 
Opis kursu: Tematem kursu jest proces gromadzenia i interpretacji ilościowych danych społecznych, 
począwszy od koncepcyjnego przygotowania badania, poprzez konstrukcję adekwatnych 
wskaźników, po interpretację i sposób prezentowania uzyskanych wyników. Szczególny nacisk 
położony zostanie na omówienie różnych wariantów, zalet i ograniczeń najpopularniejszej metody 
badań społecznych, jaką jest sondaż prowadzony w oparciu o standaryzowany kwestionariusz. W tym 
kontekście omówiona będzie konstrukcja skal oraz indeksów. Tematyka kursu obejmuje także 
badania eksperymentalne, analizę socjometryczną oraz zastosowanie modeli formalnych. Omówione 
zostaną także korzyści i ograniczenia badań niereaktywnych. Ogólne nastawienie kursu jest 
praktyczne – ma on służyć wyposażeniu uczestników w wiedzę i umiejętności konieczne do 
prowadzenia badań ilościowych umożliwiających rzetelny opis i wyjaśnianie zjawisk społecznych. 
Jako lektura uzupełniająca mogą pojawić się teksty angielskojęzyczne. 

Metody jakościowe w badaniach społecznych 
Forma zajęć: wykład, ćwiczenia 
Prowadzący: dr Barbara Worek 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 60 
Liczba ECTS: 8 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i metodologicznymi podstawami 
stosowania metod jakościowych w badaniach socjologicznych. Nacisk zostanie położony na 
przygotowanie studentów do samodzielnej realizacji badań jakościowych. Po ukończeniu kursu 
uczestnicy będą dysponować wiedzą na temat możliwych podejść do realizacji badań jakościowych, 
zdobędą też praktyczne umiejętności potrzebne do samodzielnego przeprowadzenia badań 
jakościowych, wykorzystując w tym  celu odpowiednie techniki, takie jak obserwacja, wywiad 
pogłębiony, wywiad narracyjny, zogniskowany wywiad grupowy, analiza dokumentów osobistych. W 
trakcie realizowanego w grupach projektu badawczego nacisk zostanie położony nie tylko na 
kształtowanie kompetencji stricte związanych z realizacją badań, ale także kompetencji ogólnych, 
takich jak umiejętność pracy w grupie, samodzielność, terminowość, odpowiedzialność, umiejętność 
planowania i samoorganizacji. 
 

Mikrosocjologia 
Forma zajęć: wykład, konwersatorium, warsztaty 
Prowadzący: dr Maria Świątkiewicz-Mośny, 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 10 godzin wykładu, 10 godzin konwersatorium, 10 godzin warsztatów 
Liczba ECTS: 4 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Mikrosocjologia to gałąź socjologii koncentrująca się przede wszystkim na codziennych 
interakcjach społecznych aktorów. Prezentowany kurs: Mikrostruktury skupia się na zagadnieniach 
związanych z małymi grupami społecznymi, w szczególności tymi wynikającymi z ich struktury 
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(komunikacyjnej, władzy i przywództwa, socjometrycznej). W trakcie wykładów i konwersatorium 
zostaną omówione najważniejsze zagadnienia, teorie i pojęcia wykorzystywane w analizie małych 
grup społecznych i procesów w nich zachodzących. Uwagę skupimy również na procesach grupowych 
i dylematach społecznych.  
Kurs zaprojektowany jest w ten sposób, żeby wyraźnie pokazać uczestnikom możliwości 
wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Dlatego ważnym elementem konwersatorium są 
warsztaty i praca nad końcowym projektem. 
 

Najnowsza historia Polski z perspektywy socjologicznej 
Forma zajęć: konwersatorium z elementami wykładu 
Prowadzący: dr Daria Łucka 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 15 
Liczba ECTS: 2 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Celem kursu jest przybliżenie najnowszej historii Polski przy użyciu interpretacji 
socjologicznych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona okresowi transformacji systemowej 
symbolicznie zapoczątkowanej w 1989 roku . Wśród kwestii szczegółowych poruszone zostaną m.in. 
zagadnienia przemian 1989 roku, istoty transformacji gospodarczej i jej skutków społecznych, 
ewolucji systemu politycznego, kształtowania się  sceny partyjnej, ewolucji systemu wyborczego i 
konsekwencji wyborów parlamentarnych, stosunków państwo-Kościół Katolicki, funkcjonowania 
społeczeństwa obywatelskiego oraz integracji  w ramach struktur międzynarodowych, w tym Unii 
Europejskiej. 
 

Nasza klasa: analiza klasowa w socjologii 
Forma zajęć: wykład z elementami konwersatorium 
Prowadzący: dr Zbigniew Drąg 
Semestr: II 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Forma zaliczenia: egzamin 
Wymagania wstępne: zaliczony kurs Wprowadzenie do socjologii  
Opis kursu: Celem kursu jest przedstawienie mocnych stron analizy klasowej, która traci na ważności 
we współczesnej socjologii. Jest on także polemiką z tezą o „śmierci klas” i teoriami 
zindywidualizowanego społeczeństwa, które w ostatnich latach  nabierają na znaczeniu. W ramach 
kursu zaprezentowane zostaną ograniczenia klasycznych ujęć klasowych w wersji Marksa i Webera 
oraz próby ich przezwyciężenia przez współczesnych autorów. Podjęta zostaje także próba 
odpowiedzi na pytanie, czy nadal żyjemy w społeczeństwie klasowym, w którym świadomość klasowa 
i tożsamości klasowe są relatywnie słabe w efekcie procesów indywidualizacji.  
Tematyka zajęć: 
1 Kategorie nierówności. Nierówności ekonomiczne i podziały klasowe.  
2. Ograniczenia klasycznych koncepcji analizy makrostrukturalnej. Silne i słabe teorie klasowe. 
3. Kryzys koncepcji marksistowskiej. 
4. Neomarksistowskie teorie klas: teoria struktury klasowej E.O. Wrighta. 
5. Ograniczenia teorii klas M. Webera. 
6. Kryzys koncepcji świadomości klasowej.  
7. Tradycja posweberowska: teoria strukturacji klasowej A. Giddensa. 
8. Kulturowa koncepcja klas P. Bourdieu. 
9. Krytyka społeczeństwa przemysłowego. 
10. Koncepcja śmierci klas. 
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11. Teorie zindywidualizowanego społeczeństwa. 
12. Struktura społeczna a kultura. 
13. Nowe teorie klasowe: koncepcja klas M. Savage`a. 
14. Polskie współczesne koncepcje podziałów klasowych. 
15. Społeczeństwo polskie: społeczeństwo klasowe?   
 
 

Obóz antropologii i socjologii wizualnej 
Forma zajęć: warsztaty i obóz badawczy 
Prowadzący: dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 5 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Obóz antropologii i socjologii wizualnej stanowi wprowadzenie do tematyki związanej z 
wizualnymi metodami i technikami badania rzeczywistości społecznej.  
Kurs kończy się przeprowadzeniem samodzielnego projektu badawczego na wskazany temat. 
 

Orientacja i metodyka studiowania 
Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr Ewa Kopczyńska, dr Marta Smagacz-Poziemska 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 1 
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Celem kursu jest poznanie przez uczestników podstawowych zasad studiowania, w tym 
zasad przygotowywania prac naukowych na poszczególnych etapach ich tworzenia, z uwzględnieniem 
prawnych i etycznych aspektów pracy naukowej; podczas zajęć praktycznych rozwijane będą 
umiejętności stosowania metod i technik pracy naukowej. 
 

Płeć – kultura – społeczeństwo 
Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: Prof. dr hab. Krystyna Slany, dr hab. Beata Kowalska 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Wszystkie aspekty naszego życia, od tonacji głosu przez gesty i sposób poruszania się do 
norm zachowań związane są z płcią – pisze Anthony Giddens. W tysiącach drobnych czynności, jakie 
składają się na nasze życie codzienne, reprodukujemy ¬– tworzymy i odtwarzamy – nasz status 
związany z płcią. Wpływa ona na podział pracy, pozycję kobiet i mężczyzn w sferze ekonomii, polityki 
oraz ich miejsce w przestrzeni publicznej. Opisy tych zjawisk najczęściej odwołują się do analizy 
trzech wymiarów życia społecznego: kulturowego, przestrzennego i funkcjonalnego. Uwzględniając 
perspektywę komparatystyczną, kurs jest próbą pokazania ewolucji ról związanych z płcią. 
 

Płeć i seksualność we współczesnym społeczeństwie 
Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska 
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Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Kurs ma na celu zapoznać studentów z rozmaitymi przedstawieniami ról związanych z 
płcią. Kontekstem badawczym będą różne kultury, które w zróżnicowany sposób definiują owe 
kwestie. Ta różnorodność wynikająca perspektywy kulturologicznej umożliwi odejście od 
zwesternizowanego spojrzenia na płeć w społeczeństwie. 
 

Polska transformacja z perspektywy ćwierćwiecza: analiza socjologiczna 
Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr hab. Beata Kowalska 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: 1989 rok otworzył nowy rozdział w historii Polski. Jak to się stało, że weszliśmy na drogę 
tak głębokich przemian? Jak ocenić ich skutki po 25 latach? Kurs proponuje spojrzenie na polską 
transformację z szerokiej porównawczej perspektywy programów strukturalnego dostosowania w 
Europie i na świecie. 
 

PR jako wiarygodny dialog z otoczeniem 
Forma zajęć: wykład, ćwiczenia 
Prowadzący: Dr A.Wagner, mgr K.Rabiej 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30( 10+20) 
Liczba ECTS: 4 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu:  
Public Relations jako wiarygodny dialog z otoczeniem to teoretyczne wprowadzenie do 
współczesnego PR. Kurs ma charakter bazowy i przeznaczony jest dla studentów, którzy w dalszym 
toku studiów I i II stopnia będą chcieli rozwijać swoje zainteresowania socjologia komunikowania lub 
socjologią organizacji. 
Pełny opis:  
Kurs stanowi teoretyczne wprowadzenie w problematykę Public Relations. Jego celem jest 
przybliżenie słuchaczom funkcjonowania organizacji w otoczeniu społecznym. W ogólnym zarysie 
przedstawiona zostanie ewolucja PR jako dziedziny akademickiej , jej podstawowe modele oraz 
stosowane metody badawcze. Przedyskutowane zostaną różne ujęcia i definicje PR, założenia i 
funkcje a także typy i specyfika różnych obszary działania. 
Wykład koncentrował się będzie na współczesnym rozumieniu Public Relations, ich znaczeniu 
społecznym i miejscu w zarządzaniu organizacją. Podczas ćwiczeń przedyskutowane zostaną 
konkretne przykłady działań PR w Polsce i na świecie. Studenci zachęcani będą do samodzielnego 
analizowania działań z obszaru Public Relations w perspektywie wybranych koncepcji socjologicznych 
(społeczeństwo ryzyka, kapitał społeczny, teoria zaufania, systemowa teoria mediów) a także 
realizacji samodzielnych projektów. 
 

Praktyka socjologiczna 
Forma zajęć: praktyka w wybranej przez studenta placówce oraz kurs online 
Prowadzący: dr Daria Łucka 
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Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 120 (praktyki) kurs online (?) 
Liczba ECTS: 3 
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Podstawowym celem praktyki zawodowej jest nabycie umiejętności praktycznych, 
uzupełniających i pogłębiających wiedzę uzyskaną przez studenta w toku zajęć dydaktycznych na 
uczelni. Realizacja praktyk stwarza możliwość potwierdzenia i rozwoju kompetencji zawodowych 
studenta w ramach wybranego kierunku kształcenia i/lub specjalności, a także uzyskania wiedzy 
ogólnej i dziedzinowej, umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy i ukształtowanie postaw 
wobec potencjalnych pracodawców i współpracowników. Praktyki zawodowe dają studentom 
możliwość poznania oczekiwań potencjalnych przyszłych pracodawców względem pracowników. 
Student poprzez praktyki zawodowe ma szansę utrwalenia, zademonstrowania i zweryfikowania 
swoich umiejętności, a także prezentacji chęci do pracy, co może w przyszłości ułatwić znalezienie 
satysfakcjonującej go pracy. Powinien poszerzyć swoje kompetencje w odniesieniu do identyfikacji i 
rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu oraz odpowiednio określać priorytety 
służące realizacji określonych zadań. Praktyka daje także możliwość rozwijania umiejętności pracy w 
zespole. 
Ponadto zaliczenie praktyki wymaga również zrealizowania kursu online poświęconego głównym 
trudnościom i pułapkom związanym z poszukiwaniem podejmowaniem pracy przez absolwentów. 

Prezentacja danych socjologicznych 
Forma zajęć: warsztaty, limit przyjęć: 20 osób 
Prowadzący: dr Szymon Czarnik, dr Piotr Prokopowicz 
Semestr: II 
Liczba godzin: 30 (w tym konsultacje) 
Liczba ECTS: 2 
Forma zaliczenia: opracowanie danych i ich prezentacja na forum 
Wymagania wstępne: ukończony kurs MEBS, WSAD, SPSS+Excel 
Opis kursu: Ostatnim ogniwem, decydującym o sukcesie bądź porażce jakichkolwiek dobrze 
zrealizowanych badań i dociekań socjologicznych, jest sposób zakomunikowania ich wyników 
odbiorcom. Wyniki te należy przedstawiać w taki sposób, by odbiorca mógł (1) w jak najkrótszym 
czasie przyswoić (2) jak największą ilość informacji, (3) najważniejszych i (4) możliwie najmniej 
zniekształconych. Celem kursu jest przygotowanie studentów do uporządkowanego i klarownego 
opisu wyników analizy socjologicznej, logicznej budowy argumentacji i efektywnego przekazu treści. 
Kurs ma charakter warsztatowy – zajęcia odbywać się będą w trzech blokach, poświęconych kolejno 
trzem formom prezentacji danych socjologicznych: pisemnej, graficznej/wizualnej i ustnej. 
 

Problemy społeczeństwa polskiego 
Forma zajęć: wykład 
Prowadzący: dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Analiza najważniejszych problemów społeczeństwa polskiego. Badania socjologiczne 
wskazują na dość trwała tendencję do uznawania przez Polaków za najważniejsze takich problemów, 
jak: bezrobocie, przestępczość, ubóstwo czy alkoholizm. Zostaną one omówione ze względu na ich 
rozmiary oraz korelaty świadomościowe. 
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Przemiany intymności. Obóz badań jakościowych 
Forma zajęć: obóz badawczy 
Prowadzący: mgr Ewelina Warumzer, Beata Domanik 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Forma zaliczenia: przygotowanie raportu końcowego 
Opis kursu: W ramach obozu badań jakościowych historie mówione staną się źródłem wiedzy o 
relacjach i przemianach pokoleniowych. Miłość jako główna kategoria badawcza będzie podstawą do 
badań z wykorzystaniem metod biograficznej i metody oral history. 
Sposób w jaki dokonuje się międzypokoleniowa transmisja doświadczeń miłości zostanie porównany 
ze społeczno-kulturowymi kontekstami życia w społeczeństwie polskim. Problemem badawczym 
obozu będzie odpowiedzenie na pytanie o sposób wpisania doświadczenia/doświadczeń miłości w 
biografie respondentów. Istotną kategorią będzie proces międzypokoleniowej transmisji 
doświadczeń miłości. Respondentami bowiem będą przedstawiciele trzech pokoleń: dzieci, rodziców i 
dziadków z jednej rodziny mieszkający w społeczności Zakopanego, gdzie przeprowadzane będą 
badania.  
 Porównywane będą w obrębie rodzin historie dotyczące pierwszej miłości, kolejnych 
związków i obecnej miłości. Każdy z uczestników obozu przeprowadzi po jednym wywiadzie 
pogłębionym z przedstawicielem każdego z pokoleń dziećmi, rodzicami i dziadkami pochodzącymi z 
jednej rodziny. Wywiady zostaną zogniskowane wokół doświadczenia/doświadczeń miłości i sposobu 
ich wpisania w biografie respondentów.  
 

Psychologia społeczna 
Forma zajęć: wykład 
Prowadzący: dr Marcjanna Nóżka 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Celem kursu jest wprowadzenie do nauki, której przedmiotem są procesy poznawcze, 
zachowania i emocje jednostek w sytuacjach społecznych, a przez to umożliwienie poznania, 
zrozumienia i przewidywania ludzkich reakcji, które pojawiają się w kontakcie z drugim człowiekiem, 
grupą ludzi, różnymi czynnikami środowiskowymi. W ramach kursu będą zaprezentowane i 
wyjaśnione podstawowe pojęcia, teorie i zagadnienia stanowiące przedmiot psychologii społecznej. 
Omówione zostaną takie procesy i zjawiska jak: poznanie społeczne, źródła bierności i motywacji do 
działania, dynamika i elementy zarządzania konfliktem interpersonalnym, zachowania agresywne i 
prospołeczność, dysonans poznawczy, wpływ społeczny, a w tym zjawisko konformizmu i 
mechanizmy manipulacji. W ramach zajęć zaprezentowane będą również wybrane zagadnienia z 
obszaru społecznej psychologii środowiskowej (jak np. źródła stresu środowiskowego i metody 
radzenia sobie ze stresem). 
 

Rodzicielstwo i dzieciństwo w perspektywie socjologicznej 
Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr Katarzyna Ornacka 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Forma zaliczenia: egzamin 
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Opis kursu: Celem przedmiotu jest prezentacja wybranych problemów współczesnego rodzicielstwa i 
dzieciństwa na tle przemian społecznych. W trakcie zajęć omówione zostaną różne oblicza 
rodzicielstwa, w tym m.in. rodzicielstwo refleksyjne, rodzicielstwo wielodzietne, samotne 
macierzyństwo i ojcostwo, jak również zagrożenia w realizacji rodzicielstwa (bieda dzieci, dzieciństwo 
w społeczeństwie ryzyka, rodzice jako sprawcy przemocy wobec dziecka, itp.). 
 

Studia nad ludnością i rodzinami 
Forma zajęć: wykład 
Prowadzący: prof. dr hab. Krystyna Slany 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 5 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami ludnościowymi, 
analizowanymi w perspektywie socjologicznej i demograficznej, a w szczególności z 
uwarunkowaniami i konsekwencjami procesów ludnościowych, strukturami społeczno-
demograficznymi oraz problemami polityki ludnościowej. 
Uzyskana w trakcie kursu wiedza, stanowiąca podstawę dla rozumienia demograficzno-społecznych 
fundamentów życia społecznego i prowadzenia socjologicznych badań empirycznych, jest 
niezbędnym elementem profesjonalnego przygotowania socjologa do pracy w ośrodkach 
badawczych , różnego typu instytucjach rządowych oraz organizacjach pozarządowych. 
 

Socjologia i design – warsztaty interdyscyplinarne 
Forma zajęć: obóz badawczy 
Prowadzący: dr Ewa Kopczyńska 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Dedykacja: III rok licencjatu i studia II stopnia 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Uczestnicy kursu biorą udział w interdyscyplinarnym projekcie realizowanym we 
współpracy z Katedrą Projektowania Ergonomicznego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studenci 
socjologii wraz ze studentami wzornictwa będą pracować nad tematem „Miejsce pracy w domu”. W 
trakcie warsztatów wypracowane zostaną nowe rozwiązania, odpowiadające na realne potrzeby oraz 
możliwe do aplikacji (produkcji przemysłowej). Zadaniem socjologów na etapie koncepcyjnym będzie 
przygotowanie diagnozy tych potrzeb, sformułowanie rekomendacji, a w fazie konsultacji – krytyczna 
dyskusja proponowanych rozwiązań. Obserwacje i wnioski socjologiczne staną się inspiracja dla 
rozwiązań wzorniczych. Wskazując rolę wiedzy socjologicznej w projektowaniu, sięgniemy do 
koncepcji projektowania zaangażowanego społecznie, evidence-based design, designu krytycznego i 
innych idei podkreślających społeczny wymiar projektowania.  
Dzięki warsztatom uczestnicy zyskają wiedzę i doświadczenie dotyczące roli socjologii w procesie 
projektowania obiektów, pracy w zespole interdyscyplinarnym oraz komunikacji wyników badań. 
Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów magisterskich oraz studentów III roku licencjatu. 

„Solidarność” i ruchy opozycji w PRL. Analiza w kategoriach teorii ruchów społecznych 
Forma zajęć: Wykład odbywać się będzie w cyklu dwutygodniowym. Każde spotkanie składać się 
będzie z 2 części. Jedna z nich będzie mieć zasadniczo formę wykładu prowadzącego. Druga część 
będzie mieć charakter konwersatorium w oparciu o prezentację przygotowaną przez studentów oraz 
znajomość lektur. Do udziału w zajęciach zachęcam również studentów historii i politologii. 
Prowadzący: dr Adam Mielczarek 



28 
 

Semestr: II 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Seminarium ma na celu pokazanie możliwości zastosowania rozmaitych teorii ruchów 
społecznych do historycznego doświadczenia ruchów polskiej opozycji ostatnich kilkunastu lat PRL. 
Studenci z jednej strony zaznajamiać się będą z materiałem dotyczącym historii społecznej i 
politycznej lat 70. i 80. w Polsce, z drugiej podsuwane im będą narzędzia teoretyczne z obszaru teorii 
ruchów społecznych. Celem zajęć będzie pokazanie historii omawianego okresu z perspektywy 
wydobywającej rolę odgrywaną przez aktorów społecznych oraz dyskusja użyteczności rozmaitych 
podejść z zakresu teorii ruchów społecznych do ich opisu.  
Materiał będzie omawiany chronologicznie, co będzie miało na celu wydobycie różnic pomiędzy 
poszczególnymi etapami ewolucji polskich ruchów opozycyjnych. Po zapoznaniu się z porcją 
materiału historycznego, omawiane będą wybrane podejścia teoretyczne i rozważana będzie ich 
użyteczność do interpretacji omówionych wcześniej wydarzeń. 

Seminarium licencjackie 
Forma zajęć: seminarium 
Prowadzący: dr P. Sekuła, dr K. Jasikowska, dr hab. P. Nowak, dr hab. H. Kaszyński, dr hab. Jacek 
Nowak 
Semestr: kurs roczny 
Liczba godzin: 60 
Liczba ECTS: 10 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Kurs ma na celu zastosowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie 
studiów do realizacji projektu badawczego i przygotowania pracy dyplomowej.  Zajęcia w obu 
semestrach mają charakter seminaryjny, w trakcie których każdy z uczestników kursu będzie musiał 
zdefiniować i przedstawić problem badawczy, następnie dokonać jego konceptualizacji i 
operacjonalizacji, a w drugim semestrze zrealizować badania i przygotować pracę licencjacką. Kurs 
ma wymiar praktyczny i weryfikujący nabyte umiejętności  z socjologicznego warsztatu badawczego 
w zakresie pomiaru i interpretacji. Wymaga nieustannych studiów literatury, doskonalenia 
umiejętności komunikowania wyników badań i warsztatu pisarskiego. Doceniana jest umiejętność 
pracy w grupie, systematyczność i praca pod presją ustalonego harmonogramu. 

Socjologia miasta: podstawy 
Forma zajęć: wykład połączony z konwersatorium 
Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki, dr Marta Smagacz-Poziemska 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Celem kursu jest przedstawienie i przedyskutowanie wątków miejskich w teoriach, 
badaniach i zastosowaniach socjologii, z podkreśleniem interdyscyplinarności problematyki miejskiej i 
empirycznego charakteru studiów miejskich. Omówione zostaną główne aspekty i składniki miejskiej 
rzeczywistości oraz zasady jej funkcjonowania,  miejskie problemy i sposoby optymalizowania 
miejskich sposobów życia. 
 

Socjologia migracji 
Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: Prof. Krystyna Romaniszyn 
Semestr: semestr letni (II) 



29 
 

Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Przedmiotem kursu jest opis i analiza zjawiska migracji w perspektywie pojęć, podejść 
teoretycznych oraz metod badawczych socjologii migracji. Przedmiotem uwagi są w szczególności: 
przegląd przyczyn, form i skutków – społecznych, gospodarczych, kulturowych mobilności 
przestrzennej; przegląd głównych koncepcji teoretycznych i sposobów ich wykorzystania do 
interpretacji procesów migracyjnych; przegląd podstawowych metod badawczych stosowanych na 
gruncie socjologii migracji; charakterystyka współczesnych form i cech migracji; dyskusja zjawiska 
globalizacji migracji i jej udziału w powstawaniu społeczeństw wieloetnicznych; analiza strategii 
migracyjnych i profilu współczesnych migrantów. 
 

Socjologia muzyki 
Forma zajęć: wykład i ćwiczenia 
Prowadzący: dr Barbara Jabłońska 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: wykład (15 godzin) ćwiczenia (15 godzin) 
Liczba ECTS: 4 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Istotą kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu 
szeroko rozumianej problematyki muzycznego życia społeczeństw. Zajęcia składać się będą z części 
wykładowej oraz z ćwiczeń. Część wykładowa odnosić się będzie w pierwszej kolejności do takich 
zagadnień, jak społeczno-filozoficzne podstawy socjologii muzyki oraz klasyczne ujęcia muzyki m.in.  
u takich autorów, jak H.Spencer, M.Weber, G.Simmel,  A.Schütz,   N.Elias,  P.Sorokin, P.Bourdieu oraz 
Th.Adorno.   W   trakcie   zajęć  omówione zostaną również takie kwestie, jak społeczne funkcje 
muzyki, społeczny odbiór muzyki,  komunikowanie  za   pomocą   muzyki, muzyka i najnowsze 
technologie, subkultury muzyczne, „fonosfera” społeczeństwa  polskiego,   itp.   Równolegle 
poruszone zostaną takie zagadnienia, jak muzyka i polityka, muzyka i edukacja, muzyka i płeć oraz 
muzyka i biznes muzyczny.  
Część ćwiczeniowa będzie miała na celu zapoznanie studentów z tekstami źródłowymi na temat 
socjologii muzyki, jak również koncentrować się będzie na praktycznym wykorzystaniu wiedzy 
teoretycznej w analizowaniu i interpretowaniu szeroko pojętej problematyki muzycznego życia 
społeczeństw.  W trakcie semestru studenci przygotowywać będą prezentacje na temat wybranych 
przez siebie zagadnień związanych z muzyką i społeczeństwem. 
 

Socjologia obszarów wiejskich 
Forma zajęć: wykład 
Prowadzący: dr hab. Piotr Nowak 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Kurs ten obejmuje zagadnienia związane z powstaniem i rozwojem socjologicznego 
zainteresowania się wsią, jej życiem społecznym, gospodarczym i kulturą. Różnorodnymi poglądami 
na ważną rolę i znaczenie wsi jako podstawowego elementu makrostruktury społecznej. W trakcie 
kursu analizowane będą: lokalne, narodowe i globalne skutki profesjonalizacji i uprzemysłowienia 
produkcji rolnej. Zaprezentowany zostanie zbiór teorii dotyczących rozwoju rolnictwa i obszarów 
wiejskich. Problematyka kursu dotyczyć będzie również barier rozwoju obszarów wiejskich w 
aspekcie ponadnarodowej integracji i globalizacji. 
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Socjologia przyszłości- warsztaty wyobraźni socjologicznej – kurs zawieszony 
Forma zajęć: warsztaty 
Prowadzący: dr A.Wagner 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Slogan reklamowy popularnej marki mówi, że „przyszłość zaczyna się dziś”. Strategie 
działani ludzi i organizacji często zorientowane są nie na "tu i teraz" , lecz na to, co rozegra się jutro. 
Teraźniejszość w rzeczywistości medialnej nie istnieje- w chwili nadania komunikatu staje się on 
przeszłością a to , co kluczowe, ma rozegrać się w przyszłości- dlatego odbiorca musi czuwać w stanie 
ciągłej gotowości. Co jednak zaczyna się dziś? Co się wydarzyć może i jakie to ma znaczenie? Czy 
nasze działania są owocem przeszłości- mają swoje przyczyny czy też zalążkiem przyszłości- 
podejmujemy je myśląc o przyszłych celach? Wielu współczesnych socjologów konstruuje w swoich 
pracach mniej lub bardziej kompleksowe wizje przyszłości inspirowane obserowowanym rozwojem 
technologii i społeczeństwa. Jak zauważa John Urry te scenariusze są ekstrapolacją teraźniejszości, 
pewne zjawiska postrzegane dziś pozwolą przewidzieć, jak ludzie będą żyć w ciągu następnych dekad. 
Przewidywanie trendów jest już powszechną praktyką w gospodarce, a dochody takich firm jak 
Facebook w znacznym stopniu opierają się na potencjale gromadzonych danych użytkowników, które 
na takie przewidywania w większym niż kiedykolwiek wcześniej stopniu pozwalają. Przewidywanie , 
mówienie o przyszłości jest także jej wytwarzaniem – wizje przyszłości mogą więc mieć charakter 
instrumentalny i ideologiczny. Wizje odnoszące się do przyszłości nie są w socjologii nowością. 
Lektura prac klasyków, pod kątem zawartych w nich przewidywań prowadzona przez współczesnego 
czytelnika, dysponującego wiedzą o faktycznym przebiegu prognozowanych procesów i zjawisk, jest 
interesującą przygoda intelektualną. Proponowany kurs ma jednak na celu nie tylko ćwiczenie się w 
krytycznej interpretacji oryginalnych dzieł socjologicznych. Ma także służyć rozbudzaniu umiejętności 
obserwowania rzeczywistości społecznej i ćwiczenia wyobraźni socjologicznej pokonującej bariery 
czasu. 
 

Socjologia religii 
Forma zajęć: wykład, ćwiczenia 
Prowadzący: prof. dr hab. Irena Borowik, Inga Koralewska, Joanna Mleczko 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 15+15 
Liczba ECTS: 3 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: W religii w szczególny sposób wyraża się tęsknota człowieka za sensem. W wielu 
definicjach religii spotkamy się z określeniem – sensem ostatecznym. Co to znaczy? Jak rozumieć to, 
że człowiek poszukuje sensu ostatecznego i jak się w tym poszukiwaniu wyraża fakt, że jest on istotą 
społeczną? By odpowiedzieć na te, trudno nie uznać ich za takie – fundamentalne pytania, musimy 
rozważyć to, czym w ogóle jest religia z socjologicznego punktu widzenia. Co tworzy religię jako 
zjawisko społeczne? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwać będziemy najpierw w klasycznych 
koncepcjach socjologów. Następnie przeanalizujemy rozmaite formy organizowania się ludzi w 
religijnych formacjach, takich jak kościoły, wspólnoty, denominacje, ruchy religijne – zauważając, że 
ta różnorodność koresponduje z formami organizacji życia społecznego i funkcjami, które pełni 
religia. Następnie na zjawisko religii spojrzymy z innej strony – od strony religijności, religijnego 
doświadczenia i zaangażowania, przyglądając się zróżnicowanym formom obecności religii w życiu 
współczesnych ludzi. W efekcie kurs – tak zakładamy - wyposaży jego uczestniczki i uczestników w 
wiedzę, która pozwoli trafnie interpretować zjawiska religijne doświadczanego świata. Na przykład 
mądrze i „socjologicznie”, a nie potocznie i stereotypowo, odpowiedzieć na pytanie o to, dlaczego 
licealiści w Polsce uczestniczą w lekcjach religii pomimo tego, że ponad połowa z nich wyraża opinię, 
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że chciałaby by były to lekcje „o” religii. Albo – dlaczego islamskie dziewczęta we Francji i ich rodzice 
walczą o to, by mogły one w szkole nosić na swoich głowach chusty. 

 

Socjologia społeczności lokalnych 
Forma zajęć: wykład z elementami konwersatorium 
Prowadzący: dr Marta Klekotko 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Zasadniczym celem kursu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i metodologicznymi 
założeniami ułatwiającymi analizę właściwości i osobliwości systemu życia i społecznej organizacji na 
poziomie lokalnym. Zakres omawianych problemów dotyczyć będzie zarówno tradycji badań jak i 
współczesnych ujęć i orientacji opisujących i wyjaśniających prawidłowości i dynamikę zmian 
współczesnych społeczności lokalnych. Na tle analiz teoretycznych omówione zostaną zagadnienia 
renesansu lokalizmu w warunkach postępującego procesu globalizacji oraz przejawów 
samoorganizacji, partycypacji i mobilizacji lokalnych zasobów. W kontekście tak szeroko rozumianych 
działań zbiorowych podjęta zostanie próba oceny szans i zagrożeń w budowaniu lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego, roli kapitałów: ludzkiego, kulturowego i społecznego jako czynników 
określających dynamikę społeczności lokalnych we współczesnej Polsce. W ramach zajęć omawiane 
będą studia przypadków, w tym przygotowywane przez uczestników kursu. 
 

Socjologia władzy i polityki 
Forma zajęć: konwersatorium z elementami wykładu 
Prowadzący: dr Paulina Sekuła 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Celem kursu jest przybliżenie słuchaczom zjawisk władzy i polityki oraz podstawowych 
kategorii pojęciowych i tendencji eksplanacyjnych współczesnej socjologii władzy i socjologii polityki. 
Przedmiotem rozważań podejmowanych podczas spotkań będą wybrane zagadnienia, w tym władza 
jako szczególny typ stosunku społecznego, typy władzy, instytucje i elity władzy, patologia władzy, 
istota polityki, zbiorowe podmioty życia politycznego (ruchy społeczne, partie polityczne, grupy 
interesów), systemy wyborcze, biurokracja państwowa, ideologie polityczne, opinia publiczna i 
kultura polityczna. 
 

Socjologia wychowania i edukacji 
Forma zajęć: wykład, konwersatorium 
Prowadzący: dr Maria Świątkiewicz-Mośny 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 (15+15) 
Liczba ECTS: 3 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Celem kursu jest przedstawienie problematyki międzypokoleniowego przekazu wartości, 
stylów życia, pozycji społecznej dzięki procesom wychowania i socjalizacji. Nacisk zostanie też 
położony na zagadnienia socjologii edukacji, subdyscypliny socjologii badającej strukturę i 
uwarunkowania procesów edukacyjnych. Tematyka kursu będzie, zatem dotyczyła ideologii 
edukacyjnych, jawnych i ukrytych funkcji edukacji, a także wpływu zmian jakie zachodzą we 
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współczesnym świecie na procesy edukacyjne i wychowawcze. Oprócz prezentacji problemów i 
stanowisk teoretycznych kurs jest zorientowany także na analizę konkretnych procesów i zjawisk, 
które zachodzą we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństwa polskiego. 
 

Socjologia zdrowia i choroby 
Forma zajęć: wykład, ćwiczenia 
Prowadzący: dr hab Hubert Kaszyński 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Celem kursu jest dyskusja nad podstawami założeniami teoretycznymi socjologii zdrowia 
i choroby, jak również analiza wybranych problemów szczegółowych takich jak: promocja zdrowia,  
współczesny paradygmat niepełnosprawności, ochrona zdrowia psychicznego, czy zagadnienia piętna 
społecznego. 
 

Socjologiczny klub filmowy - globalizacja 
Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr Katarzyna Jasikowska 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 45 
Liczba ECTS: 4 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Klub filmowo-dyskusyjny ma za zadanie trenowanie  wyobraźni socjologicznej oraz 
zdobycie umiejętności pozwalających na niezależne analizowanie  „gorących tematów”  
współczesności.  
Przykładowe wątki w ramach których będą odbywały się konwersatoria  to: nierówności społeczne w 
skali świata, powstawanie specjalnych stref produkcyjnych w krajach azjatyckich, rola korporacji 
transnarodowych we współczesnej gospodarce, oblicza ekologii (np. wydobywanie surowców 
naturalnych), outsourcing, wpływ zglobalizowanej gospodarki na codzienne życie ludzi. 
 

Sport, turystyka, czas wolny w ponowoczesnym społeczeństwie 
Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr hab. Piotr Nowak 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Zasadniczym celem kursu jest opisanie i wyjaśnienie roli i znaczenia kultury fizycznej we 
współczesnym społeczeństwie. Kurs będzie podzielony będzie na dwie części, w pierwszej wyjaśnione 
zostaną kwestie teoretyczne związane z historią i opisem takich zjawisk jak: sport, turystyka i czas 
wolny. W drugiej części zostaną poddane szczegółowej analizie wybrane kwestie związane z czasem 
wolnym, turystyką i sportem. 
 

Style życia 
Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr Ewa Kopczyńska 
Semestr: semestr letni (II) 
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Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Kurs skupia się na pojęciu stylu życia jako kategorii opisującej współczesne 
społeczeństwa. W trakcie zajęć korzystać będziemy z socjologicznych koncepcji stylów życia ostatnich 
pięćdziesięciu lat, ale także odwoływać się do klasycznych opisów modernizującego się 
społeczeństwa zachodniego. W trakcie zajęć uczestnicy kursu zapoznają się z perspektywami 
teoretycznymi różnych nurtów, od tych, które skupiają się na uwarunkowaniach socjoekonomicznych 
(Siciński, Bourdieu) lub klasowych po podejścia kładące nacisk na kulturę i tożsamościowe elementy 
stylu życia (Featherstone, Bauman). Przyjrzymy się również poszczególnym manifestacjom stylu życia, 
takim jak formy spędzania czasu wolnego, szeroko rozumiana konsumpcja, moda, sport, praktyki 
zdrowotne czy kultura materialna. Zastanowimy się, jakie całości socjologiczne opisuje ta kategoria i 
do jakiego stopnia stanowi użyteczne narzędzie opisu dzisiejszych społeczeństw.  Kurs będzie miał 
charakter głównie konwersatoryjny, w części oparty na pracy w mniejszych grupach i realizacji 
wspólnego projektu. 
 

Śląski kinship 
Forma zajęć: obóz badawczy 
Prowadzący: dr hab. Marcin Lubaś, mgr Katarzyna Słaby 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 60 
Liczba ECTS: 7 
Forma zaliczenia:  1. Uczestnictwo w seminariach i warsztatach, 2. Udział w badaniach terenowych 
na Górnym Śląsku; sporządzenie poprawnej metodologicznie i teoretycznie analizy fragmentu 
materiału etnograficznego.       
Opis kursu: Celem obozu jest praktyczne zapoznanie studentów w z technikami badań terenowych 
wykorzystywanych w socjologii i antropologii społecznej. Obóz badawczy „Śląski kinship” planujemy 
poświęcić badaniu relacji pokrewieństwa i sąsiedztwa w jednej z miejskich społeczności lokalnych 
aglomeracji górnośląskiej.   
Interesuje nas to, jak ludzie opisują relacje pokrewieństwa i w jaki sposób w praktyce je realizują. W 
szczególności będziemy chcieli dowiedzieć się czegoś o zależnościach między relacjami 
pokrewieństwa i sąsiedztwa a świadczeniem opieki i pomocy ludziom przewlekle chorym i starym. 
Interesuje nas to, co się faktycznie kryje pod określeniem „relacje między krewnymi i między 
sąsiadami”. Czy bycie krewnym, sąsiadem, krewną sąsiadką wiąże się z realnym niesieniem pomocy 
potrzebującym krewnym i sąsiadom, sąsiadkom?  Czy być może polega na czymś innym?   
Obóz będzie realizowany w postaci stacjonarnych badań terenowych w wybranej społeczności 
lokalnej przy wykorzystaniu jakościowych technik badawczych stosowanych w antropologii 
społeczno-kulturowej oraz w socjologii.    
Oprócz zdobycia wiedzy z zakresu antropologii pokrewieństwa i sąsiedztwa w szczególnych realiach 
kulturowych i społecznych Górnego Śląska będziecie Państwo mogli pogłębić praktyczną znajomość 
metod badań terenowych stosowanych w antropologii społeczno-kulturowej, socjologii oraz innych 
dyscyplinach. Mamy tu na myśli praktykę obserwacji uczestniczącej, notowania i analizy zapisanych 
obserwacji, wywiad pogłębiony (zarówno wywiad swobodny jak też częściowo ustrukturalizowany) 
oraz sposoby transkrypcji i techniki analizy materiału empirycznego znajdującego się w wywiadach, 
prowadzenie wywiadu przy użyciu kamery i analiza materiału wideo. Uczestnictwo w obozie będzie 
dla Państwa możliwością zetknięcia się z problemami i życiem codziennym Górnoślązaków, 
zrozumienia tego, co jest dla nich ważne. Dla osób spoza regionu to szansa spotkania z językową i 
obyczajową specyfiką Górnego Śląska na tle innych regionów Polski.   

Obóz podzielony jest na trzy etapy. Pierwszy etap to cztery spotkania seminaryjne dotyczące 
metodologii badań terenowych, teorii pokrewieństwa i historii/etnografii Górnego Śląska. Spotkania 
seminaryjne tworzą niezbędne podłoże dla badań terenowych. Etap drugi to właściwie badania 
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terenowe prowadzone stacjonarnie w śląskiej społeczności lokalnej. Podczas wyjazdu w teren 
będziemy w praktyce uczyć się obserwacji uczestniczącej, prowadzenia wywiadu, zapisywania i 
notowania. Będziemy dyskutować o przeprowadzonych przez państwa wywiadach dzielić się 
wrażeniami i reakcjami na gorąco.  
Etap trzeci to sporządzenie przez Państwa analizy fragmentu materiału etnograficznego (w postaci 
notatek z obserwacji uczestniczącej, treści wywiadu lub zapisu wideo).   

Tam gdzie rodzi sie społeczeństwo: o teoriach ruchów społecznych 
Forma zajęć: wykład monograficzny 
Prowadzący: Prof. dr hab. Krzysztof Gorlach 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Kurs jest wykładem monograficznym, autorską prezentacją i komentarzem wybranych 
teorii ruchów społecznych. Egzamin ustny odbywa się w oparciu o znajomość zagadnień omawianych 
na wykładzie oraz prezentowanych we wskazanej literaturze przedmiotu. 
 

Teoria i praktyka ekonomii społecznej 
Forma zajęć: wykład, wizyty studyjne 
Prowadzący: Dr hab. Hubert Kaszyński 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Celem kursu jest dyskusja nad podstawami założeniami teoretycznymi ekonomii 
społecznej, jak również analiza funkcjonowania wybranych polskich przedsiębiorstw społecznych 
prowadzonych przez organizacje obywatelskie (stowarzyszenia, fundacje, związki charytatywne). W 
ramach kursu omówione zostaną problemy aktywnej polityki społecznej w Polsce, jej uwarunkowania 
prawne, organizacyjne, gospodarcze oraz etyczne. 
 

Teorie zmian społecznych 
Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr Krzysztof Matuszek 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 godz. konwersatorium 
Liczba ECTS: 3 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Konwersatorium przedstawia najważniejsze wypracowane w socjologii pojęcia, modele, 
koncepcje i teorie, odnoszące się do szerokiej problematyki zmian społecznych. Zakres obejmuje 
socjologię klasyczną i współczesną: od cykli społeczno-kulturowych, klasycznych teorii 
ewolucjonistycznych i konfliktowych, przechodzenia od społeczeństw tradycyjnych do nowoczesnych, 
modernizacji, zależności i systemu światowego, aż po najnowsze kulturowe i ponowoczesne modele 
zmian społecznych, teorie podmiotowości społecznej i tworzenia historii oraz problematykę kryzysu, 
rozchwiania aksjologicznego społeczeństwa i ładu instytucjonalnego. Stosowanie różnych perspektyw 
teoretycznych i metodologicznych ma pozwolić studentowi lepiej rozumieć i interpretować 
zachodzące głębokie zmiany społeczne,  dokonujące  się obecnie w Polsce i we współczesnym świecie 
(procesy  transformacji, modernizacji, globalizacji, kryzysu i awansu cywilizacyjnego). 
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Tożsamości indywidualne i zbiorowe w Europie Środkowowschodniej 
Forma zajęć: wykład, ćwiczenia 
Prowadzący: Prof. dr hab. Irena Borowik 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Następujące od ponad dwóch dekad zmiany w Europie Środkowo-Wschodniej nie 
pozostają bez wpływu na indywidualne i zbiorowe tożsamości jej mieszkańców. Celem kursu, będzie 
zapoznanie się z najbardziej popularnymi koncepcjami tożsamości (Erik Ericson, Zygmunt Bauman, 
Manuel Castells, Anthony Giddens, Samuel Eisenstadt) a następnie analiza określonych zagadnień i 
studiów przypadku, będących wynikiem realizacji tematów w 3-4-osobowych zespołach. 
Kształtowanie się tożsamości indywidualnej będzie rozpatrywane w kontekście doświadczeń 
biograficznych, związanych z dzieciństwem i rolą znaczących Innych. Tożsamości zbiorowe będą ujęte 
przede wszystkim jako etniczne/narodowe, a szczególna uwaga w zakresie ich formowania się 
zostanie poświęcona zmianom, które nastąpiły po 1989/1991 roku. 
 

Transitions to adulthood from the sociological perspective 
Forma zajęć: seminarium (intensywne, maj 2016) 
Prowadzący: mgr Ewa Krzaklewska, Aurelie Mary 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 15 
Liczba ECTS: 2 
Forma zaliczenia: uczestnictwo w zajęciach (możliwa 1 nieobecność), indywidualny projekt 
Opis kursu:  
The aim of the course is to acquaint students with the developing research field concerning youth 
transitions. Youth sociology has been rapidly developing field in sociology in the recent decades due  
to the radical changes that has been happening within life course trajectories. Youth transitions to 
adulthood are becoming prolonged, fragmented and reversible, due to diversified factors: changes at 
the labour markets, role of educational systems, individualisation, changes within family formation 
patterns, gender roles transformation and others. We course will provide students with the 
introductory knowledge on theories on youth transitions and methodology of studying youth 
transitions from a comparative perspective. The course is based on class lectures, discussion and 
individual student project (interview-based). 

Translatorum socjologiczne 
Forma zajęć: seminarium 
Prowadzący: dr Daria Łucka 
Semestr:  semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba punktów ECTS: 4 
Wymagania wstępne: znajomość języka polskiego i angielskiego, podstawowe wiadomości z zakresu 
socjologii  
Forma zaliczenia: obecność, aktywne uczestnictwo, ustna prezentacja  
Opis kursu: The aim of this course is to make students familiar with sociological English. A variety of 
readings (classical and contemporary authors, introductory readings, readings on specific fields of 
sociology) will be read and analyzed. The abilities for understanding and synthetizing such readings 
will be developed.  Students will be asked to discuss the readings, and prepare short written 
assignments. 
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Warsztat interwencji miejskiej 
Forma zajęć: obóz badawczy 
Prowadzący: mgr Michał A. Chrzanowski, dr M. Smagacz-Poziemska 
Semestr: II 
Liczba godzin: 45 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne: mile widziane osoby zainteresowane tematyką miejską (kurs "socjologia 
miasta"); przydatne również będą umiejętności z zakresu badań społecznych. 
Forma zaliczenia: projekt, ocena. 
Opis kursu: Warsztat Interwencji Miejskiej to obóz badawczy, w trakcie którego studenci razem z 
zaproszonymi gośćmi będą projektować rozwiązanie wybranego problemu miejskiego w Krakowie. 
Obóz  nawiązywać będzie do metodyki Behawioralnych Interwencji Publicznych (BIP) (ang. 
behaviorally informed interventions) (opisanej m.in. w artykule Karola Olejniczaka, Pawła 
Śliwowskiego w raporcie PARP (R)ewaluacja 2. Wiedza w działaniu). 

Metodyka ta zakłada, że wszyscy uczestnicy rzeczywistości miejskiej podejmując decyzje 
charakteryzują się ograniczoną racjonalnością, siłą woli oraz interesownością. Założenie to różni się 
od tego przyjmowanego zazwyczaj w politykach publicznych, że ludzie są w pełni racjonalnymi 
decydentami, którzy kierują się własnym interesem i dążą do maksymalizacji swoich korzyści przy 
minimalizacji kosztów.  

Podstawowym zadaniem uczestników będzie dogłębne zrozumienie mechanizmów stojących 
za wybranym problemem oraz możliwych jego rozwiązań (w tym też takich, które mogą być związane 
ze zmianą po stronie władz miasta). Rezultatem obozu będzie zaproponowanie lub częściowa 
realizacja interwencji miejskiej. Będzie ona mogła być skierowana do mieszkańców, urzędników lub 
innych podmiotów kształtujących rzeczywistość miejską. W trakcie obozu wykorzystywać będziemy z 
szerokiego wachlarza metod badawczych - analiz danych zastanych, analiz statystycznych, wywiadów 
indywidualnych, spotkań z ekspertami, analizy organizacji, analiz behawioralnych i obserwacji. 
Uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły zadaniowe odpowiedzialne za eksploracji poszczególnych 
zagadnień. W trakcie obozu możliwe będzie wykorzystanie danych źródłowych z badań Barometr 
Krakowski oraz Monitoring Jakości Usług Publicznych w Krakowie. Problem miejski do 
zaprojektowania behawioralnej interwencji zostanie wybrany w zależności od liczby uczestników, ich 
zainteresowań oraz możliwości współpracy z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa. 
Przykładowe zagadnienia to: mieszkańcy niepłacący podatków w Krakowie, nowe formy angażowania 
mieszkańców w zarządzanie miastem, otwartość UMK na ruchy miejskie, frekwencja w głosowaniu na 
budżet obywatelski itp. Uczestnicy obozu będą występować w charakterze tzw. brokerów wiedzy. 

Wprowadzenie do analizy dyskursu 
Forma zajęć: wykład i ćwiczenia 
Prowadzący: dr Barbara Jabłońska 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: wykład (15 godzin) ćwiczenia (15 godzin) 
Liczba ECTS: 4 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę analizy dyskursu, niezwykle 
przydatnej w badaniu różnorodnych zjawisk komunikacyjnych i medialnych. Podstawowym zadaniem 
części wykładowej jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu kluczowych odmian i ujęć 
teoretycznych w ramach współczesnych studiów nad dyskursem. Znajomość podbudowy 
teoretycznej AD oraz wypływających z niej metodologii szczegółowych pozwoli studentom zdobyć 
umiejętności aplikowania wybranych narzędzi AD do badania rzeczywistości społecznej. Pierwsza 
część zajęć koncentrować się będzie na scharakteryzowaniu najważniejszych ujęć teoretycznych, 
które legły u podstaw współczesnej analizy dyskursu, natomiast druga część poświęcona zostanie 
omówieniu metodologicznych podstaw AD, jak również pokazaniu najistotniejszych zagadnień 
związanych z badaniem przestrzeni dyskursywnej współczesnych społeczeństw (m.in. w odniesieniu 
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do takich zagadnień, jak sfera medialna, cyberdyskursywność, neto-kracja, wykluczenie poprzez 
dyskurs, przemoc dyskursywna, itp.). Poruszona również zostanie problematyka standardów 
polskiego dyskursu politycznego oraz komunikacji masowej w zglobalizowanym świecie.  
Podczas zajęć ćwiczeniowych studenci będą samodzielnie projektować i realizować badania nad 
dyskursem w wybranych przez siebie obszarach problematycznych. Szczególny nacisk położony 
zostanie na zdolność krytycznego spojrzenia na współczesne zjawiska i procesy zachodzące w polskiej 
sferze publicznej i politycznej. Równolegle podczas zajęć studenci poznawać będą wybrane, 
współczesne przykłady badań nad dyskursem. 
 

Wprowadzenie do problemów społecznych 
Forma zajęć: wykład 
Prowadzący: dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: W trakcie kursu omówione zostaną zagadnienia teoretyczne (definiowanie problemów 
społecznych, analiza przyczyn i rozwiązań). Ponadto omówione zostaną przykłady najważniejszych 
kwestii społecznych w wymiarze lokalnym i globalnym. 
 

Wprowadzenie do socjologii 
Forma zajęć: wykład, ćwiczenia i warsztaty 
Prowadzący: dr hab. Marek Kucia, prof. UJ (wykład), ćwiczenia i warsztaty: dr Daria Łucka, dr 
Katarzyna Jasikowska, dr hab. Beata Kowalska, dr hab. Jacek Nowak, dr Paulina Sekuła 
Semestr: kurs roczny 
Liczba godzin: wykład 30, ćwiczenia 60, warsztaty 15 
Liczba ECTS: 10 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Celem kursu będzie wprowadzenie do dyscypliny będącej przedmiotem studiów. 
Studentki i studenci będą nabywać i rozwijać następujące umiejętności: rozumienie podstawowych 
terminów i pojęć oraz najważniejszych teorii socjologicznych; umiejętność czytania tekstów 
socjologicznych i innych, w których wykorzystuje się materiały socjologiczne; sporządzanie notatek z 
lektury i notatek do dyskusji; stosowanie kategorii socjologicznych do analizy rozmaitych przejawów 
życia społecznego, zwłaszcza współczesnego społeczeństwa polskiego; pisanie recenzji wybranej 
publikacji socjologicznej i pracy na zadany temat; rozwijanie „wyobraźni socjologicznej”. Wykłady 
wprowadzą podstawowe terminy, pojęcia i teorie socjologiczne. Ich rozumienie i zastosowanie będą 
przedmiotem ćwiczeń. Oto treści przedmiotu: (a) Nasz świat społeczny: rodzina i religia, naród i 
państwo, rasa, ludobójstwo; władza i panowanie. (b) Różnorodność życia zbiorowego: grupy i inne 
całości społeczne, odmiany grup społecznych, nierówności społeczne, kultura, świadomość społeczna 
i opinia publiczna. (c) Działający ludzie: zachowania, działania, działania społeczne, interakcje, 
stosunki społeczne, pozycje i role społeczne, organizacja społeczna, struktury społeczne i ich 
dynamika; formy aktywności zbiorowej: działania masowe, zachowania zbiorowe, działania zbiorowe, 
ruchy społeczne. (d) Zmiana społeczna, rozwój, postęp. (e) Socjologia jako nauka. Kurs będzie 
doskonałym wprowadzeniem w niuanse świata społecznego. Dostarczy niezbędnego języka opisu, 
analizy i rozumienia rzeczywistości społecznej. 
 

Wprowadzenie do statystycznej analizy danych 
Forma zajęć: wykład i ćwiczenia 
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Prowadzący: dr Szymon Czarnik (w), Michał Chrzanowski (ćw), Piotr Prokopowicz (ćw), Krzysztof 
Kasparek (ćw) 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 (w) + 30 (ćw) 
Liczba ECTS: 6 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Podstawowym celem kursu jest przekonanie studentów, że statystyka jest nieodzownym 
elementem wykształcenia socjologicznego; bez znajomości statystyki trudno uczyć się metod i 
technik badawczych, trudno czytać niektóre teksty socjologiczne, trudno wykonać nawet najprostsze 
badania, słowem – trudno być socjologiem. W trakcie kursu słuchacze zostaną zapoznani z 
odpowiednimi metodami, które we względnie prosty sposób pozwalają charakteryzować własności 
bardzo licznych zbiorowości oraz poznawać własności zbiorowości na podstawie wyników badania ich 
części. 
 

Współczesne teorie socjologiczne 
Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr hab. Andrzej Bukowski, dr Kaja Gadowska, dr Paulina Polak 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 60 
Liczba ECTS: 7 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z klasycznymi już dziś teoriami społeczeństwa 
współczesnego, odnoszącymi się przede wszystkim do fazy nowoczesności i jej schyłku. W ramach 
wykładu omówiony zostanie rozwój koncepcji i podejść w obrębie głównych tradycji badawczych: 
kierunku funkcjonalno-strukturalnego, interakcjonistyczno-symbolicznego, teorii konfliktu i 
poststrukturalnych teorii konfliktu, paradygmatu wymiany wraz z ich najświeższymi rozwinięciami i 
kontynuacjami, a także teorii działań komunikacyjnych J. Habermasa, koncepcji społecznej praxis P. 
Bourdieu, współczesnych kierunków instytucjonalnych oraz orientacji odnoszących się do schyłkowej 
fazy nowoczesności reprezentowanych w podejściach A. Giddensa i Z. Baumana.  
Każdy paradygmat omawiany będzie w kilku, następujących po sobie formach: wykładu 
wprowadzającego, analizy tekstów źródłowych, zarówno klasycznych, jak i ich współczesnych 
kontynuacji, interpretacji konkretnych problemów i zjawisk w oparciu o założenia teoretyczne 
danego paradygmatu oraz kolokwium sprawdzającego nabyte umiejętności. 
 

Wykorzystanie programów MS Excel i IBM SPSS Statistics w badaniach społecznych 
Forma zajęć: warsztat 
Prowadzący: Zofia Bednarowska, Krzysztof Kasparek (koordynator: dr Szymon Czarnik) 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Kurs poświęcony jest wykorzystaniu programów MS Excel oraz IBM SPSS Statistics w 
badaniach społecznych, zarówno na etapie przygotowania bazy danych (w tym kodowania materiału 
oraz czyszczenia bazy), jak również analizy (w tym tworzenia i rekonstrukcji zmiennych). Omówione 
zostaną funkcje programu MS Excel użyteczne w przygotowaniu danych i umożliwiające wykonanie 
podstawowych analiz. Program IBM SPSS Statistics jest powszechnie wykorzystywany do analizy 
danych w badaniach społecznych i komercyjnych, toteż jego znajomość jest ważnym elementem 
warsztatu profesjonalnego socjologa. Umiejętność posługiwania się programem SPSS jest też 
warunkiem wstępnym uczestnictwa w kursach statystycznych oferowanych w Instytucie Socjologii. 
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Zalecane jest realizowanie kursu równocześnie lub po ukończeniu „Wprowadzenia do statystycznej 
analizy danych”. 


