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STUDIA I STOPNIA 
 

Korekty  

 

 Najnowsza historia Polski z perspektywy socjologicznej - dr Katarzyna Jasikowska, dr 

Daria Łucka, dr Paulina Sekuła – zmiana osoby prowadzącej: dr Daria Łucka,  liczby godzin: 15 

oraz punktacji ECTS: 2 ECTS 

 

Kursy zawieszone 

 

 Bioethics – dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ 

 Edukacja a nierówności społeczne  –  dr Maria Świątkiewicz-Mośny 

 Komunikacja interpersonalna – teoria i praktyka – dr M. Nóżka 

 Socjologia przyszłości- warsztaty wyobraźni socjologicznej  –  dr A. Wagner 

 

Nowe kursy 

 

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 
każdym etapie procesu badawczego, a jednocześnie udział w wydarzeniu kulturalnym, jakim jest 
Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego PKO OFF CAMERA. 
 

Nasza klasa: analiza klasowa w socjologii 

Prowadzący: dr Zbigniew Drąg 
Semestr: II 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Moduł/blok/specjalizacja: Procesy i struktury społeczne 
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 
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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.  
 

 „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 
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. 
 

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. 
 

Przemiany intymności. Obóz badań jakościowych 

Forma zajęć: obóz badawczy 
Prowadzący: mgr Ewelina Warumzer, Beata Domanik 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
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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.  
 

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). 
 
 

Warsztat interwencji miejskiej 

Forma zajęć: obóz badawczy, moduł metodologiczny  
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, 
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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.  
 
 

STUDIA II STOPNIA 
 

Kursy zawieszone 

 

Kursy ze specjalizacji „Społeczeństwo miejskie”: 

 Dynamics of cities, states and globalization in sociological perspective  - dr K. 

Jasikowska 

 Kultury miasta – dr E. Kopczyńska, dr hab. M. Bogunia-Borowska 

 Miasta w perspektywie społeczno-demograficznej – prof. dr hab. K. Slany 

 Specyfika badań nad miastem i społecznościami miejskimi II - dr Marta Klekotko, dr 

Barbara Worek 

 Społeczeństwo obywatelskie – społeczeństwo miejskie – prof. dr hab. G. Skąpska 

 Systemy Informacji Geograficznej w badaniach nad miastem i w polityce miejskiej – 

dr P. Trzepacz 

 Współczesne koncepcje rozwoju miasta i polityki miejskie – dr M.  Klekotko 

 Wyjazd studyjny  - dr Marta Smagacz-Poziemska 

Pozostałe kursy: 

 Zrównoważony rozwój w perspektywie globalnej – dr K. Jasikowska  

 Zróżnicowanie kulturowe w późnej nowoczesności – dr A. Dziuban 
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Nowe kursy 

 

Energy and Sustainability 

Forma zajęć: wykład (kurs monograficzny) 
Prowadzący: prof. Franco Ruzzenenti 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego  
Forma zaliczenia: egzamin 
Aims and scope: this course aims at providing students with a basic understanding of the concepts of 
economic and environmental sustainability of different energy sources and their  role in shaping 
economy and society. 
This course is intended to give a basic insight into the science of Energetics in the light of the 
prominent, world-wide ecological crisis. It is also aimed at providing the student  with a new 
conceptual framework in order to approach history and economic  development in the light of 
energy processes and to evince similarities between  ecological and social systems. It is an 
transdisciplinary course that embraces physics, biology, sociology and economics does not require 
any specific background. The cardinal concepts of energetics and sustainability will be introduced. It 
will be approached European economic history by an energetic view point. Energy both as a  source-
seeking and an entropy-disposal paradigm. Historical trends will be described in terms of energy 
patterns, due and caused by several factors, such as the kind of fundamental energy source, the 
related process of transformation, its efficiency evolution and the consequent entropy production. It 
will also be scrutinized the current energy policy of UE, highlighting the goals, the measures and 
regulations adopted.  Finally, the course will provide students with an insight of the economy (costs 
structure and market structure) and the technology of different energy sources: oil and gas, coal,  
solar energy, geothermal, wind energy, electricity.  The goal of this part of the course is  that of 
providing students with a panoramic view of the interplay between technical,  social and economic 
factors in forging the costs and the impacts of energy sources. 
 

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.  
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Seminarium magisterskie: Socjologia życia publicznego 

Forma zajęć: seminarium magisterskie 
Prowadzący: dr hab. Kaja Gadowska 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 7 
Wymagania wstępne: zgodne z przyjętymi w IS dla uczestników seminarium magisterskiego 
Forma zaliczenia: zaliczenie 
Opis kursu: Seminarium obejmuje ogół zagadnień związanych z życiem publicznym, funkcjami i 
dysfunkcjami sfery publicznej, sprawami publicznymi oraz politykami publicznymi. W ramach 
seminarium szczegółowo omówione zostaną formalne kryteria stawiane pracom magisterskim, 
zagadnienia związane z wyborem problemu badawczego, horyzontu teoretycznego oraz metodologii 
planowanych badań. Dyskutowane będą pomysły badawcze, następnie zaś projekty badawcze oraz 
wyniki analiz prezentowane przez uczestników. Studenci będą mieli możliwość wzięcia udziału w 
pracach badawczych realizowanych w Zakładzie Socjologii Sfery Publicznej. 
 

The Human Factor in Energy Systems 

Forma zajęć: wykład (kurs monograficzny) 
Prowadzący: prof. Franco Ruzzenenti 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego  
Forma zaliczenia: egzamin 
Aims and scope: the aim of this course is that of investigating the role of behaviours and  social 
practices in shaping the development path of energy systems, with insights from  sociology, 
economics and thermodynamics. 
Content: To address the question of the role of behaviours and social practices in determining the  
energy pattern of economy, this course will tackle the Rebound Effect as a case-study. It  will be 
illustrated the concept and metrics of energy efficiency, investigating the energy  efficiency hierarchy 
compared to the degree of irreversibility introduced. The course will than explore the difference 
between efficiency and power under the perspective of  thermodynamics, economics and sociology. 
In the remaining of the course, it will provide  an insight on the phenomenon of the rebound effect 
under a multidisciplinary perspective. It will briefly introduce the historical background, from Jevons 
to Kazoom and Saunders, to describe the evolution of the metrics, models and measures adopted.  
The course will than address the RE in the field of economics, covering the main approaches and 
classifications: econometric, CGE, LCA and Industrial Ecology models.  It will then adopt the 
perspective of sociology to understand the human factor beneath  the phenomenon, exploring the 
two main existing approaches: behavioral science and  social practice theory. The third main 
perspective investigated will be that of natural  sciences. The RE will be approach in the broader 
perspective of thermodynamics of  evolution (Lotka, Kay, Odum and Chaisson). Finally it will be 
analyzed the implications of  the RE on policy and regulation addressing climate change. 
 

Warsztaty badań marketingowych  

Forma zajęć: warsztaty / wykłady (moduł metodologiczny) 
Prowadzący: mgr Michał Chrzanowski 
Semestr: letni (II) 
Liczba godzin: 45 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne: znajomość metodologii badań społecznych, znajomość SPSS lub innego 
programu do analizy danych, umiejętność swobodnego czytania w języku angielskim 
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Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami badań marketingowych: rodzajami 
tych badań, ich specyfiką, zastosowaniem, praktycznymi problemami związanymi z realizacją. Kurs 
daje podstawy do rozpoczęcia pracy w charakterze badacza rynku. Omawiane są zagadnienia 
dotyczące ofertowania, projektowania badań, zarządzania projektami badawczymi, raportowania. 
Uczestnicy zaznajamiani są z podstawowymi obszarami badawczymi: (1) badania produktu/ CLT, testy 
sensoryczne, product-mix, (2) badania użyteczności stron internetowych, (3) badania satysfakcji i 
lojalności/ mystery shopping, (4) badania cen, (5) badania segmentacyjne, (6) badania wizerunku 
marki, (7) badania reklamy, (8) analizy rynkowe. Prezentowane są konkretne techniki analityczne, 
m.in. Importance-Performance Analysis, Penalty-Reward Analysis, Direct Price Acceptance, Price 
Sensitivity Meter, Brand Price Trade Off i in. Zajęcia rozwijają także kompetencje ogólne: analityczne 
myślenie, syntetyzowanie informacji, przewidywanie, planowanie, zarządzanie czasem, 
odpowiedzialność za podjęte wobec grupy zobowiązania. Warunkiem zaliczenia jest test wiedzy oraz 
realizacja w grupie własnego projektu badawczego dla realnego klienta i prezentacja wyników 
badania.  
 


