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Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Początki krakowskiej socjologii sięgają roku 1930, kiedy doszło do utworzenia Katedry Etnologii
i Socjologii, która w 1957 roku przekształciła się w Katedrę Etnografii Ogólnej i Socjologii.
To właśnie z połączenia tej Katedry oraz Katedry Socjologii i Demografii w 1970 roku powstał
Instytut Socjologii UJ. Nasz Instytut w roku 2020 obchodzi Jubileusz 50-lecie swojego istnienia,
a jego siedzibą niezmiennie pozostaje Grodzka 52. Jego dyrektorami byli kolejno:
Władysław Kwaśniewicz, Piotr Sztompka, Andrzej K. Paluch, Tadeusz Borkowski, Zdzisław Mach,
Krzysztof Frysztacki, Marian Niezgoda, Marek Kucia, Marcin Lubaś i (obecnie) Kaja Gadowska.
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oferuje studia z zakresu
socjologii (I i II stopnia) oraz pracy socjalnej (II stopnia).

Siedziba Instytutu Socjologii UJ
Collegium Broscianum
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
strona internetowa: www.socjologia.uj.edu.pl
Facebook IS UJ: https://www.facebook.com/instytut.socjologii.UJ/

Dyrekcja Instytutu Socjologii UJ
Dyrektor IS UJ
dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ
e-mail: kaja.gadowska@uj.edu.pl
Zastępczyni Dyrektor IS UJ ds. dydaktycznych
dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ
e-mail: marcjanna.nozka@uj.edu.pl

Kierownik studiów na kierunku praca socjalna
dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ
e-mail: katarzyna.ornacka@uj.edu.pl
Sekretarz naukowy IS UJ
dr Justyna Struzik
e-mail: justyna.struzik@uj.edu.pl
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Sekretariaty
Studia stacjonarne I stopnia: socjologia
mgr Anna Soczówka
pokój nr 52
e-mail: anna.soczowka@uj.edu.pl
tel. 12 422 21 29, 12 663 17 37
Studia stacjonarne II stopnia: socjologia
mgr Maria Zachara
pokój nr 59d
e-mail: maria.zachara@uj.edu.pl
tel. 12 663 17 29
fax: 12 430 20 99
Studia stacjonarne II stopnia: praca socjalna
mgr Agnieszka Radzik-Kupiec
pokój nr 59d
e-mail: agnieszka.radzik@uj.edu.pl
tel. 12 663 17 29
fax: 12 430 20 99
Studia III stopnia (doktoranckie)
mgr Urszula Sarwa
pokój nr 52
e-mail: u.sarwa@uj.edu.pl
tel. 12 663 17 58
Sprawy pracowników
mgr Teresa Jaszczyńska
pokój nr 52
e-mail: teresa.jaszczynska@uj.edu.pl
tel. 12 422 21 29, 12 663 17 57
fax: 12 430 20 99
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Biblioteka i czytelnia IS UJ
Instytut Socjologii UJ
ul. Grodzka 52
pokój nr 63 (I piętro)
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 - 18.00
tel. 12 663 17 28
e-mail: bsocjologia@uj.edu.pl
strona internetowa: https://socjologia.uj.edu.pl/instytut/biblioteka
Pracowniczki Biblioteki IS UJ:
• mgr Elżbieta Kapusta – kierowniczka Biblioteki
• mgr Dorota Zajączkowska
• mgr Jadwiga Partyka-Sokołowska

Sekretariat ds. obsługi projektów IS UJ
mgr Wojciech Adamek
pokój nr 23
e-mail: wojciech.adamek@uj.edu.pl
tel. 12 663 18 18
inż. Olga Celary
pokój nr 23
e-mail: olga.celary@uj.edu.pl
tel. 12 663 18 18
mgr Ewa Kozłowska
pokój nr 23
e-mail: ewa.1.kozlowska@uj.edu.pl
tel. 12 663 18 27
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Fokusownia
Studenci i studentki w ramach dydaktyki związanej z prowadzeniem zogniskowanych wywiadów
grupowych korzystają z nowo powstałej pracowni analiz i badań jakościowych Instytutu,
mieszczącej się na parterze budynku przy Grodzkiej 52, w sali 22/23.
Przestronna i profesjonalnie wyposażona pracownia (fokusownia i podglądownia) stanowi cenne
zaplecze naukowo-dydaktyczne, a zarazem miejsce realizacji badań naukowych i komercyjnych.
Fokusownia wyposażona jest w lustro weneckie zapewniające bezpośredni podgląd przebiegu
badania i kompletny system monitorowania - 3 kamery HD i 4 mikrofony kierunkowe, które
umożliwiają synchroniczną oraz asynchroniczną rejestrację i zapis audio – video wywiadów.
Pracownia jest dostępna dla wszystkich studentów i pracowników naukowych w Instytucie
Socjologii.
Przy fokusowni działa interdyscyplinarna jednostka naukowo-badawcza: Pracownia CAQDAS TM
Lab, której celem jest prowadzenie badań podstawowych w zakresie metodologii, wspomaganej
komputerowo analizy danych jakościowych (tekstowych i wizualnych) oraz realizacji w zakresie
socjologii jakościowej projektów na styku nauki i biznesu. Kierownikiem Pracowni Fokusowej i
Pracowni CAQDAS TM Lab jest dr Grzegorz Bryda (e-mail: grzegorz.bryda@uj.edu.pl)

Kontakt:
pracownia.fgi@gmail.com
pracownia.caqdastm@gmail.com
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Wydział Filozoficzny
Instytut Socjologii UJ jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu
Jagiellońskiego – najstarszej polskiej uczelni.

Dziekan
dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ
e-mail: jacek.nowak@uj.edu.pl
Prodziekan ds. naukowych
dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ
e-mail: michal.wierzchon@uj.edu.pl
Prodziekan ds. dydaktycznych
prof. dr hab. Leszek Sosnowski
e-mail: leszek.sosnowski@uj.edu.pl
Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. Romuald Polczyk, prof. UJ
e-mail: romuald.polczyk@uj.edu.pl

Dziekanat Wydziału Filozoficznego UJ
ul. Gołębia 24, p. 24
31-007 Kraków
e-mail: filozof@uj.edu.pl

strona internetowa: https://phils.uj.edu.pl/

Poza Instytutem Socjologii w skład Wydziału Filozoficznego UJ wchodzą:
•
Instytut Filozofii
•
Instytut Pedagogiki
•
Instytut Psychologii
•
Instytut Religioznawstwa
•
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji

7

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Główna siedziba Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Novum
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. Jacek Popiel
Prorektorzy
Prorektor ds. Collegium Medicum: prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki
Prorektor ds. współpracy międzynarodowej: prof. dr hab. Dorota Malec
Prorektor ds. dydaktyki: prof. dr hab. Armen Edigarian
Prorektor ds. rozwoju: prof. dr hab. Jarosław Górniak
Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej: prof. dr hab. Piotr Jedynak
Prorektor ds. badań naukowych: prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski

strona internetowa: www.uj.edu.pl
Facebook: https://www.facebook.com/jagiellonian.university/
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Studiowanie w Instytucie Socjologii UJ
Organizacja roku akademickiego
W Instytucie Socjologii UJ, jak na całym Uniwersytecie, organizację roku akademickiego,
czyli terminy zajęć, sesji egzaminacyjnych oraz dni wolnych od zajęć, określa rozporządzenie
Rektora. Szczegółowe informacje określające organizację roku akademickiego 2020/2021
dostępne są pod adresem: http://www.uj.edu.pl/dydaktyka/kalendarz-akademicki

Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 1 października 2020 i trwa do 30 września 2021 roku.
Dzieli się na dwa semestry:
• zimowy: od 1 października 2020 roku do 24 lutego 2021 roku
• letni: od 25 lutego 2021 roku do 30 września 2021 roku
TERMINYZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:
• od 2 października 2020 roku do 22 grudnia 2020 roku
• od 7 stycznia 2021 roku do 28 stycznia 2021 roku
• od 25 lutego 2021 roku do 31 marca 2021 roku
• od 7 kwietnia 2021 roku do 15 czerwca 2021 roku
SESJE EGZAMINACYJNE
• zimowa: od 29 stycznia 2021 roku do 10 lutego 2021 roku
• zimowa poprawkowa: od 18 lutego 2021 roku do 24 lutego 2021 roku
• letnia: od 16 czerwca 2021 roku do 29 czerwca 2021 roku
• letnia poprawkowa: od 1 września 2021 roku do 15 września 2021 roku
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ
• zimowa przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2020 roku do 6 stycznia 2021 roku
• przerwa semestralna: od 11 lutego 2021 roku do 17 lutego 2021 roku
• wiosenna przerwa świąteczna: od 1 kwietnia 2021 roku do 6 kwietnia 2021 roku
• przerwa wakacyjna: od 30 czerwca 2021 roku do 30 września 2021 roku
• dodatkowe dni wolne od zajęć:
- 2 maja 2021 roku
- piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

Okres od 16 do 30 września 2021 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw
organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2020/2021 i rozpoczęciem
roku akademickiego 2021/2022.
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Regulamin studiów
Reguły studiowania w Instytucie Socjologii UJ, tak jak na całym Uniwersytecie, określa
Regulamin studiów I stopnia, II stopnia i III stopnia obejmujący m.in. ramy organizacji zajęć,
zaliczania przedmiotów i roku, składania prac oraz zdawania egzaminów dyplomowych,
indywidualnej organizacji toku studiów, urlopów od zajęć, skreślenia i ponownego przyjęcia na
studia oraz nagród, wyróżnień i odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Regulamin studiów dostępny jest pod adresem:
http://www.uj.edu.pl/dydaktyka/akty-prawne/tok-studiow
Polecamy także Słownik terminów regulaminowych przygotowany przez Samorząd Studentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego:
http://www.samorzad.uj.edu.pl/comission/staticPage//4/259

Przedmioty
Kursy i harmonogram
Oferta kursów w Instytucie Socjologii UJ publikowana jest w:
1. Aplikacji Sylabus UJ: https://sylabus.uj.edu.pl/
Na stronie – w zakładce dedykowanej socjologii/pracy socjalnej, przedstawiana jest
pełna oferta kursów na dany cykl akademicki, wraz ze szczegółowymi opisami
poszczególnych przedmiotów (sposób realizacji, godziny zajęć, liczba punktów ECTS,
treści programowe, forma zaliczenia etc.)
2. Systemie USOS: https://www.usosweb.uj.edu.pl/

Harmonogram będący wspólnym dla obu stopni arkuszem programu Excel, zawiera informacje
dotyczące przedmiotów obowiązkowych dla poszczególnych lat i stopni, przedmiotów do
wyboru (fakultatywnych) terminów zajęć oraz sal.
Harmonogram dostępny jest na stronie IS UJ:
http://www.socjologia.uj.edu.pl/studenci/harmonogramy
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Zapisy na przedmioty (kursy)
Terminy rozpoczęcia i zamknięcia zapisów w USOSie podawane są w formie ogłoszenia na
stronie internetowej Instytutu: http://www.socjologia.uj.edu.pl/studenci/ogloszenia oraz na
tablicach ogłoszeń przy Sekretariatach. Zapisy na zajęcia odbywają się tuż przed rozpoczęciem
lub na początku semestru i trwają około dwóch tygodni.

CO ZROBIĆ, ABY SIĘ ZAPISAĆ?
1. Należy zapoznać się z wymaganiami programowymi swojego cyklu studiów (I lub II
stopnia) z uwzględnieniem przedmiotów obowiązkowych i do wyboru
2. Terminy poszczególnych zajęć student/ka sprawdza w harmonogramie i układa sobie
wstępny plan zajęć w danym semestrze
3. Student/ka loguje się do systemu USOS:
• nowe konta USOSweb utworzone w trakcie wpisu na studia są aktywne dopiero
następnego dnia
• pierwszy identyfikator logowania do USOSweb dla studentów ma formę:
NUMER_PESEL@usosweb.uj.edu.pl (np. 12345678900@usosweb.uj.edu.pl)
dla osób posiadających numer PESEL
• pierwszym hasłem do USOSweb jest hasło, które było aktualne dla ERK, gdy
student dokonywał procedury wpisu na studia w sekretariacie
4. W zakładce KATALOG w wyszukiwarce PRZEDMIOTÓW wpisuje nazwę kursu
5. Jeśli rejestracja jest aktywna przy nazwie kursu pojawi się ikonka:
- należy w nią
kliknąć – w ten sposób pojawią się możliwe terminy grup zajęciowych, z których należy
wybrać odpowiedni dla siebie
6. W przypadku kursów rocznych należy zapisać się na kurs w każdym semestrze do tej
samej grupy ćwiczeniowej
7. Na stronie przedmiotu oraz w Aplikacji Sylabus UJ widnieje jego opis oraz najważniejsze
informacje dotyczące formy zaliczenia, wymagań wstępnych oraz literatury
8. Po udanej rejestracji na przedmiot należy go koniecznie PODPIĄĆ pod odpowiedni etap
studiowania – zakładka DLA STUDENTÓW: PODPIĘCIA
9. W zakładce MÓJ USOSWEB pojawi się aktualny plan zajęć studenta/tki.
Dokonanie zapisu na zajęcia w USOS jest równoznaczne z zobowiązaniem studenta/studentki
do uczestnictwa w zajęciach i do ich zaliczenia. Utworzona w ten sposób indywidualna karta
kursów staje się dokumentem równoznacznym z programem studiów danego studenta.
Ewentualne zmiany lub rezygnacje z wybranych zajęć wymagają pisemnej zgody Zastępcy
Dyrektora IS UJ ds. dydaktycznych, a w przypadku pracy socjalnej – Kierownika Studiów
i możliwe są wyłącznie w pierwszych tygodniach semestru.

11

Kursy spoza Instytutu
Student/tka po ma prawo wybrać kursy prowadzone poza Instytutem, jednak, aby zostały one
zaliczone do programu studiów, konieczne jest uzyskanie zgody Zastępcy Dyrektora IS UJ
ds. dydaktycznych, a ich wartość punktowa nie powinna przekroczyć 10% wszystkich kursów.
Nie ma możliwości zaliczenia częściowego uczestnictwa w takich kursach (np. tylko
w wykładach), gdy na program kursu składają się wykład i ćwiczenia.

Punkty ECTS
Każdemu kursowi przyporządkowana jest określona i ustalona przez Komisję Programową
Instytutu Socjologii liczba punktów. Punktacja opiera się na zasadach Europejskiego Systemu
Transferu Punktów (European Credit Transfer System – ECTS). ECTS służy uznawalności studiów
i kursów realizowanych poza macierzystą uczelnią, w szczególności podczas pobytów
zagranicznych. Celem systemu punktów ECTS jest odzwierciedlenie wysiłku, jakiego wymaga
zaliczenie danego kursu w stosunku do pracy koniecznej do zaliczenia pełnego roku studiów.
Zaliczenie jednego roku akademickiego to 60 ECTS, semestru – około 30 ECTS.

Wielkość grup
Zgodnie z uchwałą Senatu UJ, zajęcia w formie wykładu, konwersatorium, ćwiczeń
i laboratorium mogą odbywać się w grupie nie mniejszej niż 15 studentów, a proseminaria
i seminaria – w grupie 8-15 osobowej.
Maksymalne wielkości grup wykładowych, konwersatoryjnych, ćwiczeniowych i laboratoriów
są w Instytucie Socjologii określane po uwaględnieniu wielkości i dostępnych sal, formy zajęć
oraz oczekiwań prowadzących.
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Wolontariat – Program ERA-O
Program Edukacja dla Rozwoju Aktywności Obywatelskiej (ERA-O) wzorowany jest na programie
CASE (Citizenship and Service Education) realizowanym w Rutgers University (USA). Zasadą
programu, zbudowanego w oparciu o filozofię aktywnego nauczania jest odbycie 30 lub 60
godzin wolontariatu w wybranej instytucji. Każdy student i studentka otrzymuje za to –
odpowiednio – 1 lub 2 punkty ECTS. Zajęcia w ramach ERA-O traktowane są identycznie jak
każdy kurs fakultatywny (do wyboru).
Studenci i studentki uczestniczący/e w ERA-O zyskują możliwość zetknięcia się z problemami
współczesnego społeczeństwa i metodami ich rozwiązywania, możliwość rozwoju umiejętności
interpersonalnych i zawodowych oraz poznania rynku pracy. Na początku każdego semestru
organizowane są spotkania, na których przedstawiane są m.in. instytucje poszukujące
wolontariuszy.
Koordynatorka:
dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof. UJ
e-mail: magdalena.slusarczyk@uj.edu.pl

Wymiana międzynarodowa – Program Erasmus+
Instytut Socjologii jest trzecią jednostką na całym Uniwersytecie Jagiellońskim pod względem
liczby umów z uczelniami zagranicznymi w ramach programu Erasmus+. Dysponujemy ponad
90 miejscami na 44 uczelniach w całej Europie. Studenci i studentki mają możliwość
studiowania w jednym z 19 krajów. W naszej ofercie znajdują się uniwersytety z: Austrii, Belgii,
Czech, Dania, Estonii, Fancji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Macedonii, Niemiec, Norwegii, Portugalii,
Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.
Więcej informacji: http://www.socjologia.uj.edu.pl/studenci/erasmus
Zgodnie z Kartą Erasmusa, okres studiów odbytych za granicą zastępuje porównywalny czas
studiowania na uczelni macierzystej (niezależnie od tego, czy treść programu studiów poza
krajem różni się od programu na uniwersytecie wysyłającym).
Więcej informacji: www.erasmus.org.pl oraz http://www.dmws.uj.edu.pl/
Rekrutacja do Programu Erasmus odbywa się pod koniec semestru zimowego i towarzyszy jej
spotkanie informacyjne, zarówno w Instytucie jak i całej uczelni. Rekrutacja polega na
wypełnieniu elektronicznej aplikacji w systemie USOS oraz rejestracji on-line na stronie Działu
Obsługi Studentów Zagranicznych: http://www.dmws.uj.edu.pl/
Koordynatorka Programu Erasmus+ w Instytucie Socjologii UJ:
mgr Urszula Sarwa
e-mail: erasmus.is@uj.edu.pl
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Uprawnienia nauczycielskie
Do uzyskania uprawnień nauczycielskich prowadzi ukończenie kursu w Studium Pedagogicznym
UJ. Dyplom ukończenia kursu uprawnia do podjęcia pracy we wszystkich typach szkół i placówek
oświatowo-wychowawczych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12.03.2009 r. (Dz. U. nr 50
z roku 2009, pozycja 400). Program kursu obejmuje zajęcia z zakresu psychologii (90 godzin),
pedagogiki (90 godzin), dydaktyki szczegółowej (270 godzin, w tym co najmniej 150 godzin
praktyki) oraz emisji głosu (30 godzin). Zajęcia z psychologii, pedagogiki i emisji głosu
realizowane są bezpośrednio w Studium, zaś dydaktyka szczegółowa w poszczególnych
Instytutach. Udział w zajęciach i praktykach jest obowiązkowy.
Szczegółowe informacje, a także formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej:
www.sp.uj.edu.pl
Ponadto, w bibliotece Studium jest do nabycia informator SP UJ z opisem programu zajęć
oraz prawnego statusu zawodu nauczyciela.
Kontakt:
Studium Pedagogiczne UJ
ul. Wiślna 3, II p., 31-007 Kraków
tel. 12 422 94 50, 12 422 94 93,
e-mail: studium.pedagogiczne@uj.edu.pl
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Koła Naukowe działające w IS UJ
Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ
Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ jest organizacją studencką Instytutu
Socjologii UJ, powstałą w celu zrzeszenia osób, które chciałyby aktywnie poszerzać swoje
horyzonty.
Socjologia opiera się na niejednolitości we wszelakich odsłonach; między innymi w różnych
poglądach, opiniach, perspektywach i wartościach. W naszej działalności pragniemy
odwzorowywać tę tendencję, a pomaga nam w tym ogromna różnorodności naszych
członkiń_ów pod względem m.in. zainteresowań i pasji. Dzięki ich aktywności KNSSS UJ
patronuje mozaice sekcji naukowych, które angażują się w badania naukowe, organizacje
wydarzeń i akcji aktywistycznych w ramach swoich problematyk. Nie zapominamy jednak o tym,
jak ważna jest integracja, dlatego mobilizujemy nasze_ych członkinie_ów do wspólnych
aktywności w ramach Koła.
W ramach KNSSS UJ działają 4 sekcje:
• Sekcja Socjologii Zmian Klimatu
• Sekcja Badań Społecznych
• Sekcja Socjologii Feministycznej
• Sekcja Socjologii Religii

Opiekun Naukowy KNSSS UJ: dr hab. Marcin Lubaś, prof. UJ

Siedziba: Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala 117 (II piętro)
e-mail: knsssuj@uj.edu.pl
strona internetowa: https://socjologia.uj.edu.pl/studia/kolo-naukowe
Facebook: https://www.facebook.com/knsssuj/
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Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UJ
Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UJ działa przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Powstało w maju 2015 roku z inicjatywy samych studentów i studentek tego
kierunku, jako przestrzeń do dyskusji, wymiany poglądów oraz doświadczeń. Istotą działań
podejmowanych w ramach Koła jest uczenie się poprzez aktywne uczestnictwo
w (od)budowaniu kultury pracy socjalnej. Zaangażowanie w zmianę prowadzi do zwiększenia
świadomości poczucia wpływu na rzeczywistość, daje jeszcze większą moc i pozytywną energię
do budowania relacji z tymi Osobami, które wędrują przez życie w poszukiwaniu sensu.
Podstawą działalności Koła są wspólne inicjatywy skupione wokół promowania pracy
socjalnej między innymi poprzez:
• integrację środowiska studenckiego,
• współpracę z organizacjami oraz instytucjami aktywnie działającymi na rzecz pracy
socjalnej o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
• działalność naukowo-badawczą.
Największe projekty realizowane i współrealizowane przez Koło Naukowe Studentów Pracy
Socjalnej UJ to Międzyuczelniany Bal Pracownika Socjalnego, BookCrossing, czyli książki w ruch,
Tydzień Pracy Socjalnej, panel pracy socjalnej w ramach Kongresu Młodej Socjologii, tematyczne
projekty socjalne we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Członkowie Koła ściśle
współpracują z Instytutem Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie.

Opiekun Naukowy KNSPS UJ: dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ
Siedziba: Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala 117 (II piętro)
e-mail: knspsuj@gmail.com
Strony internetowe:
http://www.knpracasocjalna.socjologia.uj.edu.pl/
http://www.pracasocjalna.socjologia.uj.edu.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/kolonaukowe.spsuj/
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