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Zasady studiowania na studiach II stopnia w Instytucie Socjologii  
dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 
 
Aby pomyślnie ukończyć studia socjologiczne z tytułem magistra należy uzyskać w toku studiów 
łącznie minimum 124 punkty ECTS. Studenci i studentki socjologii II stopnia studiują zgodnie z 
programem wybranej specjalizacji, w ramach której muszą uzyskać co najmniej  61 punktów ECTS: 
 

 Badania rynku i analiza polityk publicznych  

 Komunikowanie we współczesnym społeczeństwie 

 
Poza kursami w ramach specjalizacji studenci/tki II stopnia w ciągu dwóch lat zobowiązani są 
zrealizować: 

 przedmioty z modułów podstawowych (33 ECTS):  

o teoretycznego (Problemy i kierunki socjologii) - łącznie 16 ECTS  

o metodologicznego (Metody i techniki socjologii) - łącznie 17 ECTS  

 seminarium magisterskie – łącznie 21 ECTS (po 7 ECTS w 2., 3., i 4. semestrze) 

 lektorat języka obcego – 6 ECTS 

 kurs z innej specjalizacji – minimum 3 ECTS 

 co najmniej jeden kurs w języku obcym (może to być kurs w specjalizacji lub w module 

ogólnym) 

MODUŁY 

 
 

MODUŁ TEORETYCZNY 

PROWADZĄCY/A KURS SEMESTR TYP ECTS 

Prof. G. Skąpska, dr K. Gadowska, dr P. 
Polak, dr G. Bryda 

Teorie socjologiczne wobec wyzwań 
współczesności 

I O 6 

dr M. Lipowicz 10 ideas in Europe: Beauty. Truth. 
Love. Death. War. Power. Justice. 
Freedom. Work. Happiness. 

I W 5 

dr M. Klekotko Contemporary Community Studies I W 5 

dr M. Klekotko Contemporary Development Studies I W 5 

prof. G. Skąpska Gender and Law  I W 6 

dr Daria Łucka Liberalism and Its Critics: Historical 
and Contemporary Perspectives 

I W 5 

dr P. Prokopowicz Sociology of Organizations I W 4 

dr hab. R. Campa, prof. UJ Sociology of organized crime I W 5 

prof. dr hab. W. Gumuła Socjologia finansów  I W 3 
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prof. dr hab. M. Flis/dr A. Dziuban Socjologia i filozofia kultury I W 3 

dr A. Orla-Bukowska The Anthropology of Cultural 
Pluralism 

I W 6 

prof. dr hab. K. Gorlach The Heart of Society: Sociological 
Theories on Social Movements 

I W 5 

dr hab. M. Kucia, prof. UJ The Holocaust and Its Memory in 
Poland 

I W 4 

dr hab. M. Lubaś Współczesne teorie antropologiczne  II W 4 

dr hab. R. Campa, prof. UJ Bioethics II W 5 

prof. dr hab. K. Gorlach Globalization and Contention: Social 
Protests in the Globalized World 

II W 5 

dr P. Prokopowicz Leadership, Management and 
Entrepreneurship in the 21st Century 

II W 4 

dr  A. Orla-Bukowska Racism and nationalism in the 
contemporary world 

II W 4 

dr  A. Dziuban Sociology of Sex Work II W 4 

dr hab. M. Lubaś The Anthropology of Eastern Europe II W 5 

dr  M. Lipowicz Violence in media – television, news, 
art, movies, Internet, computer 
games and their impact on the 
contemporary society 

II W 4 

prof. Franco Ruzzenenti Energy and Sustainability II W 4 

prof. Franco Ruzzenenti The Human Factor in Energy Systems II W 4 

MODUŁ METODOLOGICZNY 

PROWADZĄCY/A KURS SEMESTR TYP ECTS 

dr B. Jabłońska Analiza dyskursu publicznego II W 3 

dr M. Klekotko Warsztat socjologiczny I W 2 

dr M. Kocór Statystyczna analiza danych  I O 4 

dr M. Kocór Budowanie kwestionariuszy i 
scenariuszy badań 

I W 3 

dr K. Tomanek Metody analizy danych tekstowych – 
poziom 3 

I W 4 

dr P. Prokopowicz Organization Development I W 4 

dr G. Kubica-Heller Polish Society Through Documentary 
Film and Ethnography  

I W 5 

dr J. Perek-Białas Projektowanie badań społecznych  I W 3 

dr M. Ślusarczyk Dydaktyka nauczania WOS  I i II W 9 

dr D. Łucka ERA-O I i II W 1 lub 2 
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Studenci/tki mogą również zapisywać się na seminaria tematyczne (lista na stronie 12), które 
będą zaliczane jako należące do modułu  teoretycznego  (min. 16 ECTS) lub 
metodologicznego (min. 17 ECTS).  
Seminaria tematyczne będą wliczane do modułów zgodnie z oznaczeniami widocznymi w 
USOS-ie przy nazwie poszczególnego kursu: 
 
nazwa kursu_mo – kurs należy do modułu monograficznego (teoretycznego) 
nazwa kursu_me - kurs należy do modułu metodologicznego 

 

Ramowy program studiów 

 

 
 

W szczególnych przypadkach możliwa jest realizacja studiów w trybie indywidualnym (ITS, wg 
postanowień Regulaminu Studiów UJ). Decyzja o przyznaniu ITS podejmowana jest każdorazowo 
przez kierownika jednostki prowadzącej studia (w IS UJ – Zastępcę Dyrektora Instytutu Socjologii ds. 
dydaktycznych), w oparciu o ocenę spójności proponowanego przez studenta/tkę programu oraz 
realizację efektów kształcenia dla kierunku socjologia. 

dr P. Prokopowicz Human Resource Management II W 4 

dr K. Tomanek Metody analizy danych tekstowych – 
poziom 4  

II W 4 

dr A. Orla-Bukowska Reading Anthropology Between the 
Lines 

II W 4 

mgr E. Warumzer, mgr B.Domanik Przemiany intymności. Obóz badań 
jakościowych 

II W 4 

dr B. Worek Analiza danych jakościowych  II O 4 

KURS TYP 
Rok / 

Semestr 
ECTS Godz. 

Teorie socjologiczne wobec wyzwań 
współczesności 

Obowiązkowy:  
teoretyczny 

I rok /  I 
semestr 

6 
  60 

Statystyczna analiza danych  
Obowiązkowy:  
metodologiczny 

I rok/ I 
semestr 

4 
30 

Analiza danych jakościowych 
Obowiązkowy:  
metodologiczny 

I  rok / II 
semestr 

4 
30 

Kursy specjalizacyjne 
Zgodne z programem 
specjalizacji 

II, III i IV 
semestr 
 

Min. 61 
  

Seminarium magisterskie Obowiązkowy 
II, III i IV 
semestr 
 

21 
 30 

Lektorat języka angielskiego Obowiązkowy 
I rok  
(I i II 
semestr) 

6 
30 

Kursy do wyboru z modułów podstawowych 
(teoretycznego i metodologicznego) 

Do wyboru I i II rok 33 
  

Kurs spoza specjalizacji (realizowany w dowolnym 
semestrze, rozliczany w ostatnim) 

Do wyboru I lub II rok 3 
 

Kurs w języku obcym (minimum 1) Obowiązkowy I lub II rok  
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Zasady studiowania na studiach II stopnia w Instytucie Socjologii dla 
osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 
 
 
Aby pomyślnie ukończyć studia socjologiczne z tytułem magistra należy uzyskać w toku studiów 
łącznie minimum  120 punktów  ECTS.  Studenci i studentki socjologii II stopnia studiują zgodnie z 
programem wybranej jednej z trzech specjalizacji, w ramach której muszą uzyskać co najmniej  61 
punktów ECTS:  

 Badania rynku i analiza polityk publicznych  

 Komunikowanie społeczne 

 Społeczeństwo miejskie 

Wszystkie kursy oferowane dla kierunku socjologia II stopnia oznaczone są jako metodologiczne lub 
monograficzne (teoretyczne). W trakcie studiów magisterskich student/ka realizuje kursy 
metodologiczne warte łącznie minimum 20 punktów ECTS, oraz monograficzne (teoretyczne) łącznie 
za minimum 30 punktów ECTS.   
Przy nazwie kursu w USOS-ie widnieć będą czytelne symbole wskazujące na przypisanie kursu do 
poszczególnego modułu. 
 

nazwa kursu_mo – kurs należy do modułu monograficznego (teoretycznego) 
nazwa kursu_me - kurs należy do modułu metodologicznego 

 
Przykład:  Student/ka wybiera specjalizację  Społeczeństwo miejskie. W jej ramach realizuje 
kurs  Socjologia przestrzeni i architektury, który w USOS-ie oznaczony będzie jako mo, czyli 
należący do modułu monograficznego (teoretycznego) i jest warty 2 punkty ECTS. Punkty te 
wliczone zostaną do wymaganej minimalnej ilości punktów do uzyskania w ramach modułu 
monograficznego.  

 
 
Ponadto program studiów magisterskich obejmuje: 

 minimum dwa seminaria tematyczne 

 seminarium magisterskie – łącznie 21 ECTS ( po 7 ECTS w trakcie II, III i IV semestru) 

 lektorat języka obcego – 6 ECTS 

 co najmniej jeden kurs w języku obcym 

 

Ramowy program studiów (od 2015/2016) 

 

KURS TYP 
Rok / 

Semestr 
ECTS Godz. 

Teorie socjologiczne wobec wyzwań 
współczesności 

Obowiązkowy:  
teoretyczny 

I rok /  I 
semestr 

6 
  60 

Statystyczna analiza danych  
Obowiązkowy:  
metodologiczny 

I rok/ I 
semestr 

4 
30 

Analiza danych jakościowych 
Obowiązkowy:  
metodologiczny 

I  rok / II 
semestr 

4 
30 

Kursy specjalizacyjne 
 Zgodne z 
programem 
specjalizacji 

II, III i IV 
semestr 
 

min 61 
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W szczególnych przypadkach możliwa jest realizacja studiów w trybie indywidualnym (ITS, wg 
postanowień Regulaminu Studiów UJ). Decyzja o przyznaniu ITS podejmowana jest każdorazowo 
przez kierownika jednostki prowadzącej studia (w IS UJ – Zastępcę Dyrektora Instytutu Socjologii ds. 
dydaktycznych), w oparciu o ocenę spójności proponowanego przez studenta/tkę programu oraz 
realizację efektów kształcenia dla kierunku socjologia. 

Seminaria tematyczne 
 
 

SEMINARIUM 
PROWADZĄCY ECTS semestr 

Metody monograficzne 

dr Marta Klekotko 3 I 

Społeczeństwo rozwoju 
dr Marta Klekotko 3 I 

Polskie drogi do dobrobytu  

prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn 3 I 

Migracje zagraniczne Polaków - wczoraj, 
dziś, jutro?  

prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn 3 I 

Eugenika w XX wieku: ideologia działania 
społecznego   

dr hab. Hubert Kaszyński  3 I 

Metody jakościowe w analizie polityk 
publicznych 

dr Barbara Worek 3 I 

Globalizacja i jej krytycy - seminarium 
tematyczne 

dr Katarzyna Jasikowska 4 I 

Metoda biograficzna w socjologii i 
antropologii 

dr Grażyna Kubica-Heller 5 I 

Kultury prawne – analiza socjologiczna 
prof. dr hab. Grażyna Skąpska 3 I 

Rodziny, macierzyństwo, ojcostwo, polityka 
prof. dr hab. Krystyna Slany 3 I 

Socjologia i antropologia konsumpcji  

prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn 3 II 

Współczesne zagadnienia socjologii władzy i 
polityki  

dr Paulina Sekuła 3 II 

Światowy system finansowy perspektywie 
socjologicznej  

dr hab. Wiesław Gumuła, Prof. UJ 3 II 

Transformacja ustrojowa w Polsce w świetle 
teorii osobliwości społecznych  

dr hab. Wiesław Gumuła, Prof. UJ 3 II 

Anti-corruption workshops 

dr Paulina Polak 5 II 

Seminaria tematyczne (minimum 2) Obowiązkowy I i II rok  
  

Seminarium magisterskie Obowiązkowy 
II, III i IV 
semestr 
 

21 
90  

Lektorat języka angielskiego Obowiązkowy 
I rok  
(I i II 
semestr) 

6 
60 

Kurs w języku obcym (minimum 1) Obowiązkowy I lub II rok  
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Kultury polityczne  

dr Paulina Polak 4 II 

Socjologia administracji publicznej  

dr Kaja Gadowska 4 II 

Dysfunkcje sfery publicznej i prywatnej  

dr Kaja Gadowska 4 II 

Dzieciństwo i adolescencja w perspektywie 
współczesnych przemian społecznych  

dr Katarzyna Ornacka 3 II 

Lektorat 

 
Studenci i studentki  pierwszego roku studiów magisterskich zobowiązani są zrealizować 60 godzin 
lektoratu z języka angielskiego 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:  
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/ 
 
 

Seminaria i egzamin magisterski 

 
Studenci/tki studiów drugiego stopnia w trakcie II, III i IV semestru mają obowiązek uczęszczać i 
zaliczyć  seminarium magisterskie u jednego prowadzącego/prowadzącej.  
Uzyskanie tytułu magisterskiego wiąże się z napisaniem i przedłożeniem pracy magisterskiej oraz 
ustnym egzaminem magisterskim. 
 

Seminaria magisterskie oferowane w roku akademickim 2015/2016: 
 

SEMINARIUM PROWADZĄCY/A 

Analizy funkcjonowania sfery publicznej - seminarium magisterskie prof. dr hab. Grażyna Skąpska 

Czynniki zmiany społecznej - wielokulturowość, migracje, konsumpcja, 
rewolucja technologiczna 
 

prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn 

Gospodarka i finanse w perspektywie socjologicznej dr hab. Wiesław Gumuła, Prof. UJ 

Koncepcje, zjawiska i problemy w obszarze rzeczywistości miejskiej (I 
rok) 

prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki 

Metody jakościowe i ich zastosowanie: seminarium magisterskie dr Barbara Worek 

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Krzysztof Gorlach 

Seminarium magisterskie:  Zróżnicowanie kulturowe i procesy 
tożsamościowe 

dr hab. Jacek Nowak 

Seminarium magisterskie: "Świat poza miastem” dr hab. Piotr Nowak 

http://www.jcj.uj.edu.pl/
https://www.usosweb.uj.edu.pl/ul/
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Indywidualny Tok Studiów 

ITS polega na skonstruowaniu przez studenta/tkę własnej ścieżki kształcenia, wyraźnie nie 
mieszczącej się w żadnej ze specjalizacji. Podanie o ITS wraz z proponowanym planem studiów należy 
skierować do Zastępczyni Dyrektora IS, dr Ewy Kopczyńskiej i złożyć do 15 października 2015. ITS jest 
opcją stosowaną wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Decyzje podejmowane są przez Dyrekcję 
IS każdorazowo na podstawie oceny spójności proponowanego planu oraz wypełnienia efektów 
kształcenia dla kierunku (dostępne na stronie IS). 

 Studentów i studentki rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 i  ubiegających się o 
ITS, obowiązują zasady realizacji dwóch seminariów tematycznych, kursów monograficznych i 
metodologicznych (w ramach 61 punktów specjalizacyjnych), lektoratu oraz seminarium 
magisterskiego. 

Studenci i studentki ubiegający się o tryb ITS również składają deklaracje wyboru specjalizacji w 
przedstawionym powyżej trybie (w momencie zapisu na studia). 

Kursy anglojęzyczne 

 
Studenci studiów II stopnia są zobowiązani do zrealizowania w trakcie toku studiów co najmniej 
jednego kursu w języku obcym. Zasady uczestnictwa w poszczególnych kursach są uwzględnione przy 
ich opisach. 
 

Kursy oferowane w roku akademickim 2015/2016: 
 

NAZWA KURSU PROWADZĄCY/A 
ECTS SEMESTR 

10 ideas in Europe: Beauty. Truth. Love. Death. War. 
Power. Justice. Freedom. Work. Happiness.  

dr Markus Lipowicz 
5 I 

The Anthropology of Cultural Pluralism dr Annamaria Orla-
Bukowska 

7 I 

Contemporary Community Studies  dr Marta Klekotko 
5 I 

Seminarium magisterskie: Ilościowe badanie zjawisk społecznych dr Szymon Czarnik, dr Marcin Kocór 

Seminarium magisterskie: Tożsamość - religia - biografia w 
nowoczesności i ponowoczesności: ciągłość i zmiana 

prof. dr hab. Irena Borowik 

Socjologia zdrowia, choroby, zaburzeń psychicznych i 
niepełnosprawności  

dr hab. Hubert Kaszyński 

Społeczeństwo polskie w obrazach medialnych i filmowych  
dr hab. Małgorzata Bogunia-
Borowska 

W obszarze problemów społecznych, studiów miejskich i socjologii 
stosowanej - Indywidualny Tok Studiów (II rok) 

prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki 

Seminarium magisterskie: Wyzwania społeczeństwa nowoczesnych 
technologii komunikacyjnych 

prof. dr hab. Marian Niezgoda 

Seminarium magisterskie: Socjologia życia publicznego dr hab. Kaja Gadowska 
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Contemporary Development Studies  dr Marta Klekotko 
5 I 

Gender and Law  dr Paulina Polak 
6 I 

Liberalism and Its Critics: Historical and Contemporary 
Perspectives 

Dr Daria Łucka 
5 I 

Organization Development  dr Piotr 
Prokopowicz 

4 I 

Polish Society Through Documentary Film and 
Ethnography 

dr Grażyna Kubica-
Heller 

5 I 

Sociology of Organizations  dr Piotr 
Prokopowicz 

4 I 

Sociology of Organized Crime  dr hab. Riccardo 
Campa, prof. UJ 

5 I 

The Heart of Society: Sociological Theories on Social 
Movements  

prof. dr hab. 
Krzysztof Gorlach 

5 I 

The Holocaust and Its Memory in Poland  dr hab. Marek 
Kucia, prof. UJ 

4 I 

Ant-corruption workshops dr Paulina Polak 
5 II 

Bioethics dr hab. Riccardo 
Campa, prof. UJ 

5 II 

Dynamics of cities, states and globalisation in sociological 
perspective 

Dr Katarzyna 
Jasikowska 

2 II 

Globalization and Contention: Social Protest in the 
Globalized World  

prof. dr hab. 
Krzysztof Gorlach 

5 II 

Human Resource Management dr Piotr 
Prokopowicz 

4 II 

Leadership, Management and Entrepreneurship in the 
21st Century 

Dr Piotr 
Prokopowicz 

4 II 

Reading Anthropology Between the Lines dr Annamaria Orla-
Bukowska 

4 II 

Racism and nationalism in the contemporary world dr Annamaria Orla-
Bukowska 

4 II 

Sociology of Sex Work dr Agata Dziuban 
4 II 

The Anthropology of Eastern Europe  dr hab. Marcin 
Lubaś 

5 II 

Violence in media – television, news, art, movies, 
Internet, computer games and their impact on the 
contemporary society 

dr Markus Lipowicz 
4 II 

Demographic Changes and Family Issues in the Republic 
of Macedonia and Balkan Region 

dr Anica Dragovic 
 I 

Energy and Sustainability prof. Franco 
Ruzzenenti 

4 II 

The Human Factor in Energy Systems prof. Franco 
Ruzzenenti 

4 II 
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Specjalizacje – objaśnienie dla osób rozpoczynających studia w roku 2014/2015 
 
 
Specjalizacje posiadają własne programy, w ramach których wskazane są kursy obowiązkowe i kursy 
do wyboru. Niektóre specjalizacje posiadają tematyczne moduły specjalizacyjne. Struktura i treści 
programu specjalizacji ustalane są wewnątrz specjalizacji w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji i 
obowiązujące dla socjologii efekty kształcenia.  
 
Każda specjalizacja ma swojego koordynatora/kę odpowiedzialnego/ą za bieżące funkcjonowanie 
specjalizacji.  
 

Specjalizacje - objaśnienie dla osób rozpoczynających studia w roku 2015/2016 
 

Specjalizacje na studiach socjologicznych są wybierane przez studentów i studentki poprzez 
wypełnienie i podpisanie deklaracji wyboru składanej przy zapisie na studia. Deklaracje zawierają 
listę specjalizacji ponumerowaną wg preferencji studenta/tki (1 - najbardziej preferowana, 3 - 
najmniej preferowana specjalizacja). Górny limit przyjęć nie został określony, dolny wynosi 15 osób. 
Formularz deklaracji dostępny jest na stronie Instytutu Socjologii UJ: 
http://www.socjologia.uj.edu.pl/dla-kandydatow/studia-ii-stopnia oraz w sekretariacie studiów II 
stopnia (pok. 59 D). 
 
Specjalizacje posiadają własne programy, w ramach których wskazane są kursy obowiązkowe i kursy 
do wyboru. Niektóre specjalizacje posiadają tematyczne moduły specjalizacyjne. Struktura i treści 
programu specjalizacji ustalane są wewnątrz specjalizacji w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji i 
obowiązujące dla socjologii efekty kształcenia.  
 
Każda specjalizacja ma swojego koordynatora/kę odpowiedzialnego/ą za bieżące funkcjonowanie 
specjalizacji.  
 

 

 

http://www.socjologia.uj.edu.pl/dla-kandydatow/studia-ii-stopnia
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Badania rynku i analiza polityk publicznych 
Koordynator: dr Szymon Czarnik  

Opis specjalizacji 

 
Program specjalizacji jest wyjściem naprzeciw potrzebom wciąż zmieniającego się rynku 

pracy i zgłaszanemu zapotrzebowaniu na specjalistów nauk społecznych potrafiących połączyć 
wiedzę socjologiczną z umiejętnością projektowania i prowadzenia badań zarówno dla potrzeb 
sektora biznesowego (badania rynku, badania dla potrzeb zarządzania), jak i sektora publicznego 
(badania opinii społecznej, diagnoza społeczna, ewaluacja programów publicznych) czy organizacji 
pozarządowych. Badania pracodawców (m.in. Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce, badania ankietowe 
rynku pracy NBP) wyraźnie wskazują na potrzebę wykształcenia socjologa-analityka i badacza zjawisk 
społecznych i rynkowych. Specjaliści z takim wykształceniem powinni posiadać unikalne kompetencje 
w zakresie projektowania i realizacji badań oraz komputerowo wspomaganej analizy danych 
ilościowych i jakościowych. Tym umiejętnościom w zakresie prowadzenia badań empirycznych musi 
towarzyszyć dobre przygotowanie teoretyczne w zakresie obszarów ich wykorzystania: marketingu i 
zachowań konsumenckich z jednej strony i analizy polityk publicznych i funkcjonowania organizacji z 
drugiej. Kompetencje te stanowią nadbudowę nad ogólnymi efektami kształcenia w zakresie teorii 
socjologicznej i metodologii badań na kierunku Socjologia.  

Wiedza i umiejętności w zakresie teorii i metodologii badań społecznych muszą zostać 
wzbogacone o ogólne kompetencje społeczne ważne dla pracodawców: umiejętność definiowania 
problemów i projektowania ich rozwiązań, umiejętność pracy w zespole projektowym, efektywnej 
komunikacji społecznej, umiejętności planowania i terminowej realizacji zadań, sprawnego 
posługiwania się technologiami komputerowymi. Te kompetencje ogólne będą nabywane przez 
studentów poprzez ukierunkowany na ich rozwój proces nauczania oparty na wykorzystaniu metody 
projektowej, nacisk na przygotowanie warsztatowe, wykorzystanie najnowocześniejszego 
oprogramowania komputerowego w dziedzinie badań i analizy danych, rozliczanie z terminowych 
zadań indywidualnych i zespołowych, oparcie na krytycznej analizie przypadków.  Ponieważ 
zapotrzebowanie na socjologów o takich kompetencjach zgłaszane jest przez różnego rodzaju 
instytucje – m.in. firmy badawcze, instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe, firmy 
konsultingowe – dlatego, aby zaspokoić ich potrzeby, program specjalności przewiduje podział na 
kilka bloków tematycznych poruszających odpowiednio zagadnienia:  
- Teoretyczne ujęcie metodologii prowadzenia badań i analizy danych 
- Praktyczne zastosowania prowadzenia badań i analizy danych, 
- Socjologii organizacji 
- Socjologii gospodarki 
- Polityk publicznych i ich ewaluacji 
- Marketingu, badań rynku i konsumenta 
Celem tak dobranych zajęć oferowanych w ramach specjalizacji Badania rynku i analiza polityk 
publicznych jest: 
- Dostarczenie studentom wiedzy związanej ze wskazanymi aspektami funkcjonowania 
współczesnego społeczeństwa. 
- Nabycie wszechstronnych umiejętności badawczych i analitycznych, oraz dostarczenie 
odpowiednich podstaw teoretycznych umożliwiających interpretację wyników uzyskiwanych w 
badaniach. 
- Przygotowanie studentów do prowadzenia samodzielnych badań społecznych, marketingowych 
oraz ewaluacyjnych. 
- Wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności przekazywania wyników badań na potrzeby 
różnego rodzaju odbiorców (środowiska naukowe, administracja publiczna, korporacje). 
- Nabycie wysokiego poziomu kompetencji społecznych w zakresie pracy zespołowej, umiejętności 
komunikacyjnych (w mowie i na piśmie), samoorganizacji swojego czasu pracy. 
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- Nabycie umiejętności samodzielnego planowania rozwoju zawodowego i skutecznego radzenie 
sobie na rynku pracy. 
- Przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w różnego typu instytucjach: w sektorze prywatnym 
(agencje badań rynkowych i badania opinii publicznej, firmy konsultingowe, działy marketingu, 
analizy rynku i sprzedaży oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach),  sektorze 
publicznym (administracja rządowa i samorządowa, działach badań i analiz w różnych agencjach 
publicznych, jak np. policja, firmy prowadzące badania ewaluacyjne oraz badania diagnostyczne dla 
sektora publicznego) oraz sektorze organizacji pozarządowych. 
 
Zajęcia prowadzone w ramach specjalności pozwolą studentom zdobyć wiedzę, umiejętności i 
kompetencje społeczne, które zostały określone jako efekty kształcenia dla studiów II stopnia 
kierunku socjologia przyjętych przez Senat UJ. Jednak ze względu na bardzo praktyczny i mocno 
sprofilowany charakter zajęć w ramach specjalizacji, studenci będą mogli osiągnąć specyficzne 
wiedzę, umiejętności i kompetencje praktyczne przydatne w późniejszej pracy zawodowej. 
 
Po zrealizowaniu kursów obowiązkowych studenci zdobędą następującą wiedzę, umiejętności i 
kompetencje społeczne: 
Wiedza 
- Wszechstronna znajomość jakościowych i ilościowych metod oraz technik realizacji badań 
społecznych, które będą potrafili zastosować w praktyce do rozwiązywania naukowych problemów 
badawczych oraz praktycznych z zakresu marketingu i polityk publicznych.  
- Znajomość statystycznych technik analizy danych ilościowych obejmującej podstawy statystyki 
opisowej i indukcyjnej jak i złożone modelowanie wielowymiarowe: regresja liniowa i logistyczna, 
modele ścieżkowe, modelowanie strukturalne, techniki redukcji danych (analiza czynnikowa i 
głównych składowych, analiza korespondencji i skupień). 
- Znajomość podstawowych technik drążenia danych (data mining). 
- Znajomość zawansowanej teorii pomiaru (item response theory). 
- Znajomość procedury oraz technik doboru próby w badaniach społecznych. Wiedza ta obejmować 
będzie również praktyczne sposoby wyznaczania wielkości próby i szacowania błędu losowego oraz 
obliczania wag analitycznych. 
- Znajomość podstawowych technik graficznej prezentacji danych oraz przygotowywania raportów z 
badań wraz z wizualizacją wyników z badań. 
- Znajomość podstawowych źródeł danych społecznych i publicznych przydatnych do wykorzystania 
w badaniach społecznych, marketingowych czy analizie polityk publicznych. 
- Znajomość zasad zarządzania projektami. 
- Znajomość koncepcji i teorii zachowań konsumentów. 
- Znajomość zasad projektowania i realizowania badan marketingowych. 
- Znajomość różnych polityk publicznych. 
- Znajomość teorii oraz zasad prowadzenia ewaluacji polityk publicznych. 
Umiejętności 
- Umiejętność wyszukania i posługiwania się dostępnymi bazami danych zawierających informacje o 
aktualnym stanie społeczeństwa i gospodarki. 
- Umiejętność zaplanowania i zrealizowania badań ilościowych. 
- Umiejętność zaplanowania i przeprowadzania doboru próby oraz później przygotowania wag 
analitycznych w oparciu o plan doboru próby. 
- Umiejętność przeanalizowania danych ilościowych oraz sporządzenia raportu prezentującego 
najważniejsze wyniki. 
- Zaawansowana obsługa pakietu statystycznego IBM SPSS Statistics. 
- Obsługa programu STATA. 
- Obsługa programu Data Miner. 
- Obsługa programu IBM SPSS Power Sample. 
- Umiejętność zarządzania projektami. 



19 

 

- Umiejętność realizacji projektowania i realizacji badań marketingowych. 
- Umiejętność zaplanowania oraz zrealizowania ewaluacji polityk publicznych. 
Kompetencje społeczne 
- Ponadprzeciętne zdolności analityczne obejmujące wyciąganie wniosków oraz interpretowanie 
uzyskanych wyników w oparciu o materiał źródłowy oraz z wykorzystaniem teorii i koncepcji 
socjologicznych. 
- Praca w zespole obejmująca podział zadań oraz efektywne zarządzanie ich realizacją. 
- Zdolności komunikacyjne pozwalające na zaprezentowanie wyników badań tak w postaci 
prezentacji ustnej opartej z wykorzystaniem prezentacji elektronicznej jak i raportu pisemnego. 
 
Zajęcia prowadzone w ramach kursów do wyboru pozwolą zdobyć studentom następującą wiedzę, 
umiejętności i kompetencje społeczne: 
 
Wiedza 
- Znajomość historii oraz socjologicznych koncepcji gospodarki, pieniądza oraz finansów. 
- Znajomość socjologicznych i antropologicznych koncepcji konsumpcji. 
- Znajomość socjologicznych teorii i koncepcji funkcjonowania organizacji. 
- Znajomość zasad prowadzenia komunikacji biznesowej w języku angielskim.  
- Znajomość teorii z zakresu teorii polityk publicznych oraz ich funkcjonowania. 
- Znajomość teorii komunikacji społecznej oraz prowadzenia konsultacji społecznych. 
Umiejętności 
- Umiejętność analizowania i interpretowania wydarzeń ekonomicznych z Polski i ze świata. 
- Umiejętność realizacji badań organizacji. 
- Umiejętność prowadzenia komunikacji biznesowej w języku angielskim. 
- Umiejętność prowadzenia działań w ramach konsultacji społecznych. 
Kompetencje społeczne 
- Zdolności analityczne obejmujące wyciąganie wniosków oraz interpretowanie uzyskanych wyników 
w oparciu o materiał źródłowy oraz z wykorzystaniem teorii i koncepcji socjologicznych. 
- Zdolności komunikacyjne pozwalające na prowadzenia korespondencji oraz załatwiania spraw 
urzędowych w języku polskim oraz angielskim. 
- Zdolności komunikacyjne pozwalające prowadzić dyskusję oraz radzić sobie z konfliktami 
społecznymi i ich rozwiązywaniem. 
 
 

Ramowy program specjalizacji 

 

Kursy obowiązkowe L. godz. Rok Semestr 

Marketing 30 I I 

Wprowadzenie do zarządzania projektami 30 I I 

Wielowymiarowa analiza danych 60 I II 

Warsztaty badań marketingowych 45 I II 

Dobór próby w badaniach społecznych 30 I II 

Zaawansowana wielowymiarowa analiza danych 60 II I 

Modelowanie strukturalne zmiennych ukrytych 30 II I 

Skalowanie w badaniach społecznych i marketingowych  30 II II 
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Analiza i ewaluacja polityk publicznych 60 II I 

Warsztaty analizy danych zastanych 30 II II 

Data mining w badaniach społecznych 30 II II 
 

Kursy do wyboru 
L. 

godz. 
Ro
k 

Semes
tr 

Socjologia gospodarki 30  I 

Socjologia finansów 30  I 

Konsumpcjonizm i jego badanie 30  I 

Teoria gier jako narzędzie analizy socjologicznej 30  I 

Organization development 30  I 

Sociology of organizations 30  I 

Zaawansowany pomiar w badaniach społecznych (IRT) 30 II II 

Komunikacja społeczna 30  II 

Ewaluacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 30  II 

Human Resource Management 30  II 

Leadership, Management and Entrepreneurship in the 21st Century 30  II 

Finansjalizacja w dyskursie medialnym 30  II 

Ewaluacja w praktyce: ocena programu Urzędu Miasta Krakowa „Samorządowa 
Liga Mistrzów” 60  I i II 

Warsztaty badań marketingowych 45  II 
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Komunikowanie społeczne 

(Komunikowanie we współczesnym społeczeństwie) 
 

Koordynatorki: dr Aleksandra Wagner, dr Maria Świątkiewicz -Mośny  

Opis specjalizacji 

 
Świat się wciąż zmienia. W ciągu ostatnich lat zmiany te następują tak szybko, że rozumienie ich i 

adaptowanie się do nich wymaga szczególnych umiejętności. Rozwój technologii komunikacyjnych i 

towarzyszących im przemian kulturowych czyni z procesów komunikacyjnych kluczowy obszar analiz. 

Najważniejszym wyzwaniem staje się nie tylko sprawne korzystanie z nowych technologii, bo te za 

chwilę znów się zmienią, lecz  zrozumienie logiki owych przemian. Dlatego socjologia komunikacji to 

wiedza przyszłości.  

 

Podejmujemy te wyzwania i oferujemy program, który skupia się na wielowymiarowej analizie 

zjawisk i procesów komunikowania się w różnych sferach życia codziennego: biznesie, kulturze i 

mediach oraz społeczeństwie. Zagadnienia naukowe i dydaktyczne podejmowane w ramach 

specjalizacji koncentrują się na wyzwaniach stawianych przez rozwój mediów masowych i 

współczesne technologie cyfrowe. Społeczeństwo sieciowe oraz rzeczywistość medialna będąca 

efektem istnienia i działania najnowszej generacji cyfrowych mediów (Web 2.0, chmura 

informacyjna, media społecznościowe, big data itp.) sprzyja rozwojowi nowych zjawisk społecznych, 
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kreuje specyficzne typy więzi czy tożsamości społecznych. Efektem kształcenia w ramach specjalizacji 

jest pogłębiona wiedza na temat społeczno-kulturowych podstaw procesów komunikacyjnych, w tym 

znaczenia i wpływu mediów i technologii cyfrowych na życie społeczne oraz przygotowanie 

analityczno-metodologiczne umożliwiające rozpoznawanie, diagnozowanie i badanie socjologiczne, 

współczesnej rzeczywistości komunikacyjnej. 

 

Program specjalizacji jest elastyczny i w znacznym stopniu umożliwia samodzielne kształtowanie 

edukacji. By to ułatwić oferujemy studentom przedmioty ułożone w spójne ścieżki edukacyjne. Mogą 

z nich skorzystać, ale także dowolnie je krzyżować konstruując własne programy. W każdym 

przypadku wspieramy słuchaczy radą i opieką. Pierwsza ścieżka- kanoniczna obejmuje kursy bazowe, 

które rozwijają podstawowe umiejętności i kompetencje oraz oferują wiedzę na temat szeroko 

definiowanego komunikowania. To jedyna część obowiązkowa dla wszystkich. Pozostałe ścieżki 

korespondują z określonymi obszarami tematycznymi: komunikowanie w biznesie, kultura i media, 

społeczeństwo i procesy komunikacji. Dodatkowo oferujemy pakiet kursów metodologicznych i zajęć 

warsztatowych. Służą one ukształtowaniu profesjonalnego warsztatu kreatora, analityka i stratega 

komunikacji 

 

Student, który wybrał specjalizację komunikowanie społeczne ma możliwość kreowania własnej 

ścieżki edukacyjnej. Dla łatwiejszego wyboru przygotowaliśmy ścieżki edukacyjne, które pomogą 

efektywnie zaprojektować własny program. 

Ilościowym warunkiem zaliczenia specjalizacji komunikowanie społeczne jest uzyskanie min. 61 ECTS 

Kanon 

Moduł bazowy służy rozwijaniu świadomości wielkowymiarowości i znaczenia zmian zachodzących w 

obszarze komunikowania społecznego. Studenci poznając współczesne teorie komunikowania, są 

inspirowani i motywowani do dalszego samodzielnego rozwijania wiedzy w tym obszarze. 

Moduł ten stanowi bazę teoretyczną dla kolejnych modułów specjalizacyjnych, służy ukierunkowaniu 

samokształcenia, uczy krytycznego  korzystania z istniejącej wiedzy i rozwijania własnych koncepcji 

interpretacyjnych. 

Wszystkie kursy kanoniczne są obowiązkowe. 

Ścieżka badawcza i warsztatowa 

Moduł badawczy składa się z kursów o charakterze warsztatowym, poświęcony jest kształceniu 

umiejętności projektowania i prowadzenia badań w obszarze komunikowania społecznego, a także 

analizowania i interpretacji wyników. Słuchacze pracują w trybie projektowym mierząc się z 

konkretnymi problemami. Obok kursów metodologicznych proponujemy również kursy warsztatowe, 

które budują warsztat specjalisty. 

Ścieżka społeczeństwo i procesy komunikacji 

Moduł ten ma na celu i kształcenie umiejętności kontekstualizacji i wieloaspektowej (także 

krytycznej) analizy zjawisk komunikacyjnych. Absolwenci aktywnie poznają specyfikę procesów 

komunikacyjnych  w różnych obszarach życia społecznego, uczą sie animować i moderować dyskusje 

grupowe. Projekty i warsztaty realizowane w tym module dotyczą edukacji, służby zdrowia, 

społeczności lokalnych.   
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Ścieżka kultura i media 

Oferta kursów oferujących pogłębioną analizę współczesnych wzorów uczestnictwa w kulturze i 

wzajemnych wpływów pomiędzy nimi a zmieniającymi  się formami komunikowania. 

Ścieżka  komunikowanie w biznesie 

Zestaw kursów o charakterze strategicznym i praktycznym. Słuchacze pod opieką wykładowców i 

doświadczonych ekspertów- praktyków realizują unikatowe projekty. Tematyka projektów 

przygotowywana jest we współpracy z praktykami  rekrutującymi się z różnych obszarów działalności 

biznesowej. Wcielając się w role ekspertów studenci mają okazje diagnozować i analizować problemy 

komunikacyjne , jak również formułować rekomendacje i określać ryzyko związane z wdrożeniem 

danego rozwiązania.. 

Ramowy program specjalizacji 

 

MODUŁ 
SPECJALIZACYJNY 

KANON SPECJALIZACJI rok SEMESTR 

moduł bazowy Seminarium magisterskie – „Współczesne społeczeństwo: 
wyzwania nowoczesnych technik komunikacyjnych” 

I  I i II 

moduł bazowy Wprowadzenie do komunikowania społecznego  I I 

moduł bazowy Kultura gestu i słowa  I II  

moduł bazowy Procesy grupowe  I I 

moduł bazowy Komunikowanie a rozwój  I II  

moduł bazowy Socjologia języka  I II  

moduł bazowy Socjologia wizualna  I, II II 

moduł bazowy Badania jakościowe w praktyce I  I ,II I 

moduł bazowy Krytyczna analiza obrazu  I, II I 

moduł bazowy Krytyczna analiza dyskursu  I II 

moduł bazowy Kultura i media  II I 

 

 

Kursy do wyboru 2015/2016 

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NAZWA KURSU ROK SEMESTR 

Społeczeństwo i 

procesy komunikacji 

Komunikowanie międzykulturowe  I/II II 

Społeczeństwo i 

procesy komunikacji 

Sport i media  I/II II 

Społeczeństwo i Komunikowanie w edukacji  II/I I 
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procesy komunikacji 

Społeczeństwo i 

procesy komunikacji 

Deliberacja, partycypacja, dialog społeczny  I/II II 

Społeczeństwo i 

procesy komunikacji 

Komunikowanie w społeczności lokalnej  I/II I 

Komunikacja w biznesie Finansjalizacja w dyskursie medialnym  I/II II 

Komunikacja w biznesie PR w praktyce  I/II I 

Komunikacja w biznesie Prawo prasowe i prawo autorskie I/II II 

Komunikacja w biznesie Społeczna odpowiedzialność biznesu: Projektowanie 

programów CSR 

I/II I 

Komunikacja w biznesie PR jako forma komunikowania organizacji z otoczeniem I/II I 

Komunikacja w biznesie Zrównoważony rozwój w perspektywie globalnej  I/II II 

Kultura i media Płeć w massmediach i filmie  I/II II 

Kultura i media Socjologia filmu  I/II I 

Kultura i media Zawód: dziennikarz  I/II II 

Kultura i media Zróżnicowanie kulturowe w późnej nowoczesności  I II 

Kultura i media Mechanizmy dyskryminacji i wykluczenia a media cyfrowe I/II II 

Kultura i media Nowe media i ich społeczne funkcje II I 

Warsztat Podstawy grafiki komputerowej  I, II I 

Warsztat Metody Wizualizacji Danych – poziom 1 (kurs certyfikowany 

przez Instytut Socjologii i QlikView)  

I, II I 

Warsztat Metody Wizualizacji Danych – poziom 2 (kurs certyfikowany 

przez Instytut Socjologii i QlikSense)  

I/II II 

Warsztat  Lokomotywa. Mobilna pracownia terenowa 

 

I/II I i II 

Warsztat Moderator dyskusji grupowych I/II I 

Warsztat  Moderator dyskusji grupowych cz2: FGI  I/II II 

Warsztat Warsztat fotoreportera  I/II II 

Ścieżka badawcza Metody Analizy Danych Tekstowych – poziom 4 (kurs 

certyfikowany przez Instytut Socjologii i Provalis Research) 

 

I/II II 
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Ścieżka badawcza Badania jakościowe w praktyce II I,II II 

Ścieżka badawcza Badania jakościowe w praktyce III A  I 

Ścieżka badawcza Wykorzystanie programów komputerowych w badaniu opinii 

publicznej (IBM Statistics)  

I/II II 

Ścieżka badawcza Badania jakościowe w praktyce III B [Warsztaty z badań i  

analiz jakościowych] 

 
 

I/II II 

Ścieżka badawcza Badania opinii publicznej I/II II 

Ścieżka badawcza Analiza sieci społecznościowych I/II II 

 

Absolwenci specjalizacji potrafią badać i charakteryzować przejawy mediatyzacji życia 

społecznego, wskazywać społeczne konsekwencje technologii informacyjnych oraz innych typów 

mediów. Specjalizacja kształci socjologów kompetentnych w zakresie różnych rodzajów komunikacji 

społecznej, potrafiących nie tylko poddać analizie, ale i kreować strategie komunikacyjne w różnych 

grupach i organizacjach. 

Absolwenci specjalizacji znają i potrafią zastosować w rzeczywistości społecznej narzędzia 

komunikacyjne i badawcze, związane z różnymi mediami. Potrafią zidentyfikować słabe i mocne 

strony poszczególnych kanałów komunikacyjnych w różnych kontekstach kulturowych. 

Efektem kształcenia w ramach specjalizacji jest pogłębiona wiedza dotycząca znaczenia i 

wpływu mediów na życie społeczne, a także wiedza na temat kulturowych podstaw procesów 

komunikacyjnych. Absolwenci specjalizacji posiadają także umiejętność stosowania różnych typów 

strategii komunikacyjnych, prowadzenia badań Internetu i badań za jego pośrednictwem, a także 

projektowania rozwiązań problemów społecznych związanych ze sferą mediów masowych. 

Nabyte kompetencje i umiejętności predestynują absolwentów specjalizacji do realizacji 

zadań związanych z szeroko rozumianym marketingiem, PR, CSR, reklamą oraz komunikacją 

międzykulturową. Pozwalają znaleźć zatrudnienie w instytucjach i agencjach administracji 

samorządowej i państwowej, agencjach reklamowych i public relations, ośrodkach badań opinii 

publicznej i badań marketingowych, mediach, a także w organizacjach, dla których efektywności 

istotne jest dobre komunikowanie zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. 

Efekty kształcenia dla specjalizacji 

(w nawiasach odniesienie do poszczególnych efektów kształcenia dla studiów II stopnia kierunku 
socjologia przyjętych przez Senat UJ) 

 
Absolwent posiada szeroką i interdyscyplinarną wiedzę z zakresu funkcjonowania różnego 

rodzaju mediów w rzeczywistości społecznej (K_W02, K_K06). Absolwent potrafi badać i opisywać w 

języku socjologii różne strategie komunikacyjne stosowane przez poszczególne grupy społeczne 

(K_W06). Jest w stanie sformułować socjologiczną interpretację i krytykę współczesnych trendów w 

formach społecznego komunikowania się (K_W08, K_U01). Absolwent zdaje sobie sprawę z 

wzajemnego oddziaływania kultury (lokalnej, narodowej, organizacyjnej etc.) i stosowanych w niej 

kanałów komunikacyjnych (K_W05).  
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Absolwent potrafi opisywać i wyjaśniać kontekstowo różnice wzorców komunikacyjnych w 

różnych kulturach i częściach społeczeństwa (K_W05, K_W07). Świadom jest roli współczesnych 

mediów w tworzeniu się tożsamości zbiorowych i więzi społecznych (K_W04, K_W07, K_W09), w 

dynamice zróżnicowania społecznego i kulturowego, wpływie nowych wzorców komunikacji na 

mniejszości, grupy dyskryminowane, struktury władzy i sferę gospodarczą (K_W08, K_U03). Wie, na 

czym polega rola poszczególnych instytucji społecznych, politycznych i gospodarczych, regulujących 

sferę mediów i komunikacji społecznej na różnych szczeblach (K_W03). Wie, jaką rolę odgrywały 

poszczególne rodzaje mediów w historii i współcześnie, dokonuje krytycznej interpretacji ich 

znaczenia i różnic między nimi (K_W09, K_U08, K_K05). 

Potrafi badać i opisywać zróżnicowanie technik komunikacyjnych i mediów w odniesieniu do 

czynników społecznych i kategorii socjologicznych, takich jak klasy, statusy czy habitusy (K_U01, 

K_U02, K_U08). Potrafi dokonać pogłębionej analizy socjologicznej pozytywnych i negatywnych 

konsekwencji stosowania określonych form komunikacji w danym kontekście społeczno-kulturowym 

(K_U05, K_U08, K_K03, K_K05). Wie, na czym polegają mechanizmy generowania nierówności 

(marginalizacji, wykluczenia) oraz mechanizmy równościowe w odniesieniu do mediów i cyfryzacji 

(K_U03, K_K02, K_K05). 

Absolwent posiada wiedzę w zakresie stosowania różnych mediów przez podmioty społeczne 

różnego typu, potrafi sformułować ocenę przydatności danych technik dla konkretnych celów 

(społecznych, gospodarczych, politycznych etc.) (K_U04, K_U06, K_U07). Potrafi korzystać ze 

współczesnych narzędzi i technologii cyfrowych w tworzeniu diagnozy socjologicznej, wie, jakie są 

możliwości i ograniczenia techniczne i aksjologiczne badań mediów i badań poprzez media dla wiedzy 

o społeczeństwie (K_W06, K_W11, K_U07, K_K02, K_K04, K_K07). Potrafi formułować i prezentować 

treści teoretyczne i empiryczne związane z komunikacją społeczną i mediami dla różnych odbiorców 

(K_U09, K_U10, K_K01). 

Absolwenta specjalizacji cechują rozwinięte kompetencje społeczne – potrafi współpracować 

w zespole, skutecznie komunikuje się z innymi, rozwiązuje konflikty interpersonalne w grupie i potrafi 

zidentyfikować ich przyczyny, wie, w jaki sposób zwiększyć efektywność pracy w grupie, potrafi 

zidentyfikować istniejące i potencjalne bariery komunikacyjne. 

Absolwent nabył praktyczne umiejętności komunikacyjne – potrafi przygotować teksty i 

multimedialne przekazy, efektywnie korzysta z technologii komunikacyjnych, sprawnie formułuje 

wypowiedzi ustne, w tym także publiczne. Zna podstawy retoryki i potrafi identyfikować i korzystać z 

mechanizmów perswazji. Cechuje go strategiczne podejście do komunikacji: potrafi diagnozować 

istniejące struktury komunikacyjne, projektować strategie komunikacyjne w różnych obszarach życia 

społecznego, planować i realizować badania społeczne. 

Możliwe kierunki aktywności zawodowej 

- role zawodowe związane z marketingiem, Public Relations i reklamą 

- stanowiska związane z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną organizacji, strategiami 

informacyjnymi, mediami 

- instytucje administracji samorządowej i centralnej 

- agencje reklamowe 

- ośrodki badań opinii publicznej, badań marketingowych 

- media  
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Społeczeństwo miejskie 

Kooordynatorka: dr Marta Smagacz - Poziemska 

Opis specjalizacji 

 
Miasta są obszarem najintensywniejszych, najbardziej widocznych i najważniejszych w swoich 

konsekwencjach przemian społecznych, kulturowych, ekonomicznych i ekologicznych; stają się też 
przestrzenią ważnych procesów politycznych: z jednej strony dyskusji – często w wersji polemicznej i 
w kontekście prywatyzowania przestrzeni - o prawie do miasta, o możliwych i oczekiwanych relacjach 
pomiędzy władzą i obywatelami, z drugiej, kształtowania się i wzmacniania demokratycznych praktyk 
partycypacyjnych. „Miejskość” współczesnego społeczeństwa wynika częściowo z procesów 
demograficznych: większość ludzi mieszka dziś w miastach lub na terenach zurbanizowanych – 
według danych ONZ z 2011 roku to 52,1% populacji świata, a w przypadku regionów rozwiniętych to 
aż 77,7%.  
Statystyki nie oddają oczywiście jakościowego zróżnicowania urbanizacji, a w tym zróżnicowania 
jakości życia, kultur i modeli rozwojowych w miastach świata. Współczesne miasta to lokalno-
globalne przestrzenie, w których odzwierciedlają się ogólnie występujące zjawiska, procesy i 
problemy społeczne (w tym ekologiczne), ale które są równocześnie miejscem kreowania 
innowacyjnych rozwiązań technologicznych, architektonicznych, ekonomicznych oraz społeczno-
kulturowych.  

Ostatnie dwadzieścia sześć lat to okres radykalnych przemian warunków i czynników 
określających szanse i bariery rozwojowe miast polskich – na te okoliczności złożyły się procesy 
transformacyjne po 1989 roku, procesy globalizacyjne, rewolucja technologiczna oraz akcesja Polski 
do Unii Europejskiej, stymulująca inwestycje w miasta i rozwój polityki miejskiej.  
Dynamika miejskich przeobrażeń i wyzwań wzmaga zapotrzebowanie na specjalistów, którzy 
rozumieją złożoną rzeczywistość miejską i są przygotowani do jej badania, diagnozowania zagrożeń i 
potencjałów rozwojowych miast, konstruowania i promowania projektów zmian w sferze społecznej, 
konsultowania rozwiązań planistów i projektantów, podejmowania mediacji, negocjacji i wspierania 
konsensusu w miejskiej przestrzeni publicznej oraz reprezentowania w polityce i gospodarce 
interesów społeczności lokalnych i różnych grup użytkowników miasta. 

Odpowiedzią na taką potrzebę jest specjalizacja „Społeczeństwo miejskie”, w ramach której 
absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne do wieloaspektowej analizy i interpretacji 
zjawisk, procesów i problemów charakterystycznych dla współczesnego miasta, oraz do 
współtworzenia – wraz z przedstawicielami innych dyscyplin – działań, planów i programów służących 
rozwojowi lokalnemu. W związku z tym w specjalizacji akcentuje się, po pierwsze, znaczenie wiedzy 
teoretycznej i metodologicznej służącej badaniu i rozumieniu rzeczywistości miejskiej, po drugie, 
umiejętności aplikacji wyników badań oraz proponowania odpowiedzi na miejskie wyzwania i 
problemy, po trzecie, umiejętności związane np. organizowaniem konsultacji społecznych, ale także 
kwalifikacjami niezbędnym do założenia własnej firmy i  samozatrudnienia oraz sprofilowania tego 
biznesu pod kątem potrzeb miasta. Taką wiedzę i umiejętności uzyskiwane są w ramach kursów z 
zakresu miejskiej polityki i władzy, kultury, ekonomii, gospodarki i przestrzeni z perspektywy 
socjologii, demografii, historii urbanistyki i architektury.  

Specjalizacja uwzględnia fakt, że na rynku pracy potrzebni są dziś specjaliści, którzy nie tylko 
rozumieją procesy miejskie z perspektywy własnej dyscypliny, ale którzy – mając świadomość 
powiązań rozmaitych uwarunkowań kulturowo-społecznych, przestrzennych, prawnych, 
ekonomicznych i technologicznych – potrafią efektywnie współpracować w zespołach z architektami, 
urzędnikami, przedstawicielami organizacji społecznych, inwestorami. W specjalizacji ma to wyraz w 
interdyscyplinarności programu (kursy prowadzone przez specjalistów m.in. z zakresu gospodarki 
miejskiej, systemów informacji przestrzennej, architektury, historii urbanistyki, technologii 
informatycznych) oraz intensywności zajęć praktyczno-warsztatowych z udziałem instytucji i 
organizacji zewnętrznych.  
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Specjalizacja przygotowuje do podjęcia pracy w: 

 instytucjach, firmach i organizacjach zorientowanych na innowacje społeczne w zakresie 
rozwiązań dotyczących np. transportu, środowiska, mieszkalnictwa, zarządzania  w 
warunkach miejskich i wielkomiejskich, 

 firmach i organizacjach badawczych, doradczo-konsultacyjnych typu THINK TANK 
 firmach specjalizujących się w tzw. badaniach miejskich, 
 firmach zajmujących się marketingiem terytorialnym (w tym promocją miast) i marketingiem 

miejsc, 
 jednostkach administracji publicznej, przede wszystkim na poziomie regionalnym i gminnym, 
 organizacjach pozarządowych zorientowanych na działania na poziomie lokalnym (np. 

rozwiązywanie problemów w mieście, aktywizacja i partycypacja społeczna) 
 na stanowiskach związanych z organizowaniem konsultacji i partycypacji na poziomie 

lokalnym (np. budżet obywatelski, programy rewitalizacji) itp. 
 mediach lokalnych i zajmujących się tematyką miejską 
 instytucjach publicznych i prywatnych (np. pracownie urbanistyczne i architektoniczne) 

wykorzystujące model partycypacyjnego projektowania przestrzeni miejskiej, w tym 
obiektów użyteczności publicznej. 

 własnej firmie, np. typu start-up. 

 

Efekty kształcenia dla specjalizacji  

(w nawiasach odniesienie do poszczególnych efektów kształcenia dla studiów II stopnia kierunku 
socjologia przyjętych przez Senat UJ) 

 
Absolwent ścieżki specjalizacyjnej posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu 

zjawisk, procesów i problemów współczesnych miast, rozumie rolę miast w różnych 
kontekstach społeczno-politycznych (K_W02, K_K06). Zna paradygmaty, teorie i pojęcia 
dotyczące definiowania miasta i miejskości, procesów urbanizacyjnych, metropolii i 
metropolizacji, przestrzeni miejskiej i jej funkcji oraz rozmaitych aktorów współtworzących 
rzeczywistość miejską, w tym społeczności lokalnych, instytucji publicznych i niepublicznych 
oraz mediów (K_W09, K_U01, K_U08). Rozumie złożoność, relacyjność i dynamikę 
społecznych, demograficznych, kulturowych, ekonomicznych, administracyjnych, 
politycznych i środowiskowych aspektów życia miejskiego. Potrafi opisać rolę miast w 
zakresie generowania i rozwiązywania problemów ekologicznych w skali lokalnej i globalnej. 

Zna i rozumie teoretyczne i ideologiczne konteksty modeli rozwoju miasta (m.in. 
sustainable development, smart growth, Soziale Stadt, smart city) (K_W02, K_W05). 

Potrafi wykorzystywać rozmaite źródła danych empirycznych o społeczności miasta i 
obszarów zurbanizowanych, a na ich podstawie opisywać, analizować i interpretować 
zjawiska i procesy występujące w konkretnych miastach (jak degradacja przestrzeni, 
rewitalizacja, rozlewanie się miast <urban sprawl>, suburbanizacja, władza na poziomie 
lokalnym, gentryfikacja, konflikty miejskie i ruchy miejskie), uwzględniając globalny i lokalny 
kontekst tych procesów (K_W06, K_U01, K_U02, K_U08). Absolwent potrafi opisywać wzory, 
w jakie układają się analizowane przypadki procesów miejskich, potrafi wskazywać 
specyficzne i lokalne cechy oraz czynniki tych procesów (K_W08, K_W09, K_U03).  

Potrafi opisać i analizować kulturę miejską, wskazując jej warianty i obszary 
powstawania (np. street art, instytucje kultury, kultura dzielnic i osiedli, kultura przedmieść, 
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klasa kreatywna). Potrafi opisać mechanizmy tworzenia i konsumowania kultury w mieście, 
wskazując rolę lokalnych i ponadlokalnych aktorów, w tym mediów oraz innych instytucji 
(np. instytucji edukacyjnych, instytucji z sektora usług, galerii handlowych) (K_W05, K_U08).   

Absolwent zna mechanizmy i modele polityki miejskiej oraz instytucje tworzące i 
realizujące te polityki (K_W02, K_W07). Wykorzystując rozmaite metody badawcze i rodzaje 
danych empirycznych, a na podstawie ich analizy potrafi wskazać potrzeby społeczne 
niezaspakajane w ramach obowiązujących polityk lokalnych oraz zaproponować przykładowe 
rozwiązania w tym zakresie (K_U02, K_U07). Zna koncepcje rewitalizacji przestrzeni, potrafi 
wskazać podstawowe modele i praktyki rewitalizacyjne wykorzystywane w miastach 
europejskich i amerykańskich (w tym Ameryki Południowej). Rozumie złożoność i 
interdyscyplinarność procesu projektowania i realizowania procesu rewitalizacji (K_U02, 
K_U07., K_K05, K_K06)  

Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą funkcjonowania gminy jako 
jednostki samorządu lokalnego oraz lokalnych instytucji sfery publicznej, w kontekście 
struktur regionalnych i ponadregionalnych (K_WO2, K_KO6). Potrafi identyfikować i 
interpretować relacje pomiędzy różnymi aktorami (np. samorządem lokalnym, 
przedstawicielami miejskich społeczności lokalnych, podmiotami z sektora biznesu, 
instytucjami religijnymi), mającymi wpływ na procesy decyzyjne w mieście (K_W03, K_W08). 
Posiada wiedzę socjologiczną na temat zasad i przejawów funkcjonowania społeczeństwa 
obywatelskiego, potrafi wskazać empiryczne desygnaty społeczeństwa obywatelskiego na 
poziomie lokalnym oraz możliwości i bariery dla jego rozwoju  (K_WO5). Wie, jaką rolę, 
znaczenie i miejsce w sferze publicznej na poziomie lokalnym posiadają instytucje trzeciego 
sektora. Zna ich kontekst prawny i społeczny, potrafi zaproponować działania aktywizujące 
samorządność i współrządzenie w różnych rodzajach społeczności (K_W11, K_U04, K_U07).  

Absolwent zdaje sobie sprawę ze znaczenia obywatelstwa i uczestnictwa we władzy w 
społecznościach lokalnych (K_K02, K_K03), ma świadomość znaczenia planowania 
przestrzennego i zarządzania przestrzenią w jednostkach terytorialnych na poziomie gminy i 
regionu. Potrafi tworzyć i przekazywać komunikaty zawierające wyniki socjologicznych 
badań, analiz i interpretacji zjawisk i procesów miejskich, skierowane do różnych odbiorców 
(K_U09, K_U10, K_K02). Rozumie rolę wiedzy socjologicznej w procesach związanych z 
zarządzaniem miastem i obszarami metropolitarnymi, planowaniem i gospodarką 
przestrzenną, realizacją interesów i wartości poszczególnych grup społecznych, poddaje ją 
refleksji i krytycznej ocenie (K_K03, K_K04). 

Bardzo ważnym elementem kształcenia w ramach specjalizacji jest doskonalenie 
umiejętności pracy w interdyscyplinarnych i międzysektorowych zespołach projektujących i 
wdrażających rozwiązania na rzecz poprawy jakości życia w mieście, jak również zyskiwanie 
doświadczenia w zakresie pełnienia ról społecznych socjologa (w formie praktyk lub 
projektów opartych współpracy z przedstawicielami wybranych branż i sektorów (K_U09, 
K_U10, K_K01, K_K03, K_K05, K_K07).  
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Ramowy program specjalizacji 

 

Moduł Kurs  
Liczba 
godzin 

 
Rok 

 
Sem. 

Zrozumieć 
miasto 

Socjologia miasta: teorie, badania i aplikacje  30 
 
I 

 
I 

Architektura i urbanistyka w perspektywie 
historycznej 

15 
 
I 

 
I 

Ekonomiczna analiza funkcjonowania miast 15 
 
I 

 
I 

Miasta w perspektywie demograficzno-
społecznej 

15 
 
I 

 
II 

Kultury miasta 30 
 
I 

 
II 

Specyfika badań nad miastem i społecznościami 
miejskimi (I i II) 

60 
 
I 

 
I, II 

Samorząd terytorialny - aktorzy i reguły gry  15 
 
I 

 
I 

Procesy miejskie z perspektywy socjologii wsi  15 
 

II 
 
I 

Miasto -  
wyzwania, 
problemy, 

rozwiązania 

Dynamics of cities, states and globalization in 
sociological perspective 

15 
 
I 

 
II 

Style i sposoby życia w kontekście procesów 
urbanizacyjnych 

15 
 

II 
 
I 

Jakość życia w mieście jako wyzwanie 
metodologiczne i aplikacyjne 

30 
 

II 
 
I 

Miejskie konflikty 15 
 

II 
 
I 

Ruchy miejskie - aktorzy, czynniki, przemiany 15 
 

II 
 

II 

Prawo do miasta  15 
 

II 
 

II 

Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni 
miejskich  

15 
 

II 
 
I 

Polityki 
miejskie i 

zarządzanie 
rozwojem 

miast 

Społeczeństwo obywatelskie – społeczeństwo 
miejskie 

30 
 
I 

 
II 

Współczesne koncepcje rozwoju miasta i polityki 
miejskie 

15 
 
I 

 
II 

Aktywizacja i partycypacja społeczna w mieście 30 
 

II 
 

II 

Smart city - technologie dla ludzi 15 
 

II 
 
I 

Kreowanie wizerunku miasta i marketing miejsca 15 
 

II 
 

II 

Socjologia przestrzeni i architektury 15 
 
I 

 
I 

Systemy Informacji Geograficznej w badaniach 
nad miastem i w polityce miejskiej 

15 
 
I 

 
II 
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Międzybranżowe warsztaty projektowania 
przestrzeni  

30 
 
I 

 
I 

Miasto jako 
zadanie  

Wyjazd studyjny 15 
 
I 

 
II 

Warsztaty przedsiębiorczości 15 
 

II 
 

II 
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Opisy kursów 
 

Szczegółowe informacje o każdym kursie  

znajdują się również w USOS-ie 
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Opisy kursów 
 

10 ideas in Europe: Beauty. Truth. Love. Death. War. Power. Justice. Freedom. 
Work. Happiness. 

Forma zajęć: wykład 
Prowadzący: dr Markus Lipowicz 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 5 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: The aim of the lectures is the presentation, analysis and interpretation of the most 
profound ideas of the European culture: beauty, truth, love, death, war, power, justice, freedom, 
work and happiness. These selected ideas accompanied or even influenced in a particular way the 
development of the culture and the history of the European civilization. Also contemporary public 
conflicts and scientific controversies frequently refer to these ideas. Therefore it seems to be 
unimaginable to detach Europe from its intellectual roots. Only a reliable analysis and the 
interpretation of these crucial ideas enables us to understand the specificity and uniqueness of the 
western civilization. Especially in times of the European integration with its accompanying normative 
conflicts it seems to be worth remembering the postulate of the Enlightenment era that it is the 
intellectual development, which comprises the axiological fundament of a modern civilization. An 
important part of this intellectual development is the critical reflection of those fundamental ideas, 
which not only constituted our collective identity but which also provide the proper thought 
contents, that in turn enable us to build up new perspectives for the development of our culture – 
Europe. 
 

Analiza dyskusji grupowych (FGI) 

Forma zajęć: laboratorium 
Prowadzący: Dr Krzysztof Tomanek, Dr Grzegorz Bryda 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne: zaliczony kurs lub równoległe uczestnictwo w kursie Moderator dyskusji 
grupowych  część 2 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Kurs jest dopełnieniem oferowanego w semestrze letnim kursu Moderator dyskusji 
grupowych -  część 2. Po przeprowadzeniu wywiadu grupowego w pierwszym semestrze uczestnicy 
kursu Analiza dyskusji grupowych (FGI) zostaną wyposażeni w wiedzę pozwalającą na umiejętne: 
przygotowanie, analizę, wizualizację i interpretację danych zawartych w wywiadzie grupowym. Kurs 
prowadzony będzie w laboratorium komputerowym, a analizy prowadzone będą z zastosowaniem 
oprogramowania Transana, QDA Miner, Wordstat.  
Podczas kursu poznamy:  
a. techniki opracowywania materiału pochodzącego z FGI,  
b. sposoby łączenia danych FGI z danymi spoza wywiadów (dane  
kontekstowe),  
c. metody analizy danych zawartych w transkrypcjach,  
d. sposoby wizualizacji danych FGI.  
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Analiza danych jakościowych 

Forma zajęć: laboratorium 
Prowadzący: dr Agata Dziuban, dr Barbara Worek 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne: Metody jakościowe w badaniach społecznych lub wiedza i umiejętności 
związana z zastosowaniem metod jakościowych 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Celem kursu jest wyposażenie studentów w kompetencje niezbędne do przeprowadzania 
samodzielnej analizy danych jakościowych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania 
komputerowego. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z etapami analizy danych jakościowych oraz 
wybranymi podejściami do analizy tego typu danych: jakościową analizą treści, techniką tworzenia 
map pojęciowych, analizą matrycową i sieciową. W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych studenci opanują 
praktyczną umiejętność obsługi dwóch programów do analizy danych jakościowych: MAXqda, 
QDAminer. Przygotowanie samodzielnego raportu bazującego na danych zastanych pozwoli na 
wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce analitycznej. 
 

Analiza dyskursu publicznego 

Forma zajęć: warsztaty 
Prowadzący: dr Barbara Jabłońska 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 godzin warsztatów 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Celem zajęć jest wyposażenie studentów w narzędzia analityczne służące badaniu zjawisk 
dyskursywnych w przestrzeni publicznej, z naciskiem na analizę dyskursów instytucjonalnych, w tym 
politycznych, organizacyjnych, itp. (dyskurs władzy, dyskurs społeczności lokalnych w procesie 
komunikowania z władzą itp.). Uwaga zwrócona zostanie na mechanizmy deliberacji oraz istotę 
komunikacyjnego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot lokalnych. Nacisk 
położony zostanie na wzajemne powiązania pomiędzy obywatelami, mediami i władzą w procesach 
komunikacji (w szczególności za pośrednictwem nowych mediów). Istotą zajęć jest wskazanie 
mechanizmów funkcjonowania sfery publicznej (w odmianie medialnej, idealnej i reprezentatywnej), 
jak również wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności jej badania. 
 

Analiza i ewaluacja polityk publicznych 

Forma zajęć: wykład, ćwiczenia 
Prowadzący: dr Jolanta Perek-Białas, dr Barbara Worek 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: wykład 30, ćwiczenia 30 
Liczba ECTS: 6 
Wymagania wstępne: Ukończony kurs z metod empirycznych badań społecznych lub wiedza i 
umiejętności dotyczące metodologii badań społecznych 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z narzędziami analizy polityk publicznych i 
zastosowaniem badań ewaluacyjnych. Podczas zajęć przedstawimy podejście polityk opartych na 
dowodach (evidence based policy), odniesiemy je do różnych obszarów polityk publicznych: 
edukacja, polityka społeczna, bezpieczeństwo. Poddamy krytycznej analizie istniejące sposoby 
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planowania, wdrażania i oceny działań w kluczowych obszarach działania instytucji publicznych. 
Zastanowimy się nad rolą ewaluacji w procesach zarządzania publicznego oraz nad znaczeniem i 
zastosowaniem kluczowych dla ewaluacji pojęć. Podejmiemy dyskusję nad kierunkami rozwoju badań 
ewaluacyjnych. Na praktycznych przykładach pokażemy zastosowanie poszczególnych rodzajów 
ewaluacji, kryteriów ewaluacyjnych i powiązanych z nimi pytań badawczych. Omówimy zagadnienia 
związane z metaewaluacją i jej zastosowaniem W części praktycznej skupimy się na opracowaniu 
narzędzi do analizy wybranych przedsięwzięć społecznych. Omówimy wstępne założenia i 
wymagania, które należy spełnić, aby przygotować kompleksowy system planowania i oceny polityk 
publicznych. W ramach zajęć praktycznych studenci zapoznają się z różnymi etapami ewaluacji, aby 
umieć poprawnie wykorzystać metody i techniki wraz z możliwościami ich analiz (np. propensity 
score matching).  Problematyka metodologii badań ewaluacyjnych i analiz będzie omawiana na 
podstawie konkretnych problemów zidentyfikowanych w polskiej praktyce badawczej wraz z 
propozycją rozwiązań, które zostały zweryfikowane i sprawdzone w praktycznych projektach 
ewaluacyjnych. Oprócz często wykorzystywanych analiz stosowanych w badaniach społecznych, 
omówimy podejście eksperymentalne,  metodę studiów przypadku,  podejście user experience. 
 

Analiza sieci społecznościowych  

Forma zajęć: laboratorium 
Prowadzący: Dr Krzysztof Tomanek, Dr Grzegorz Bryda 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne: zaliczony kurs z zakresu metod empirycznych badań społecznych 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Celem kursu jest przekazanie wiedzy o możliwościach wydobywania wiedzy i technikach 
analizy danych pochodzących z portali społecznościowych.  
W trakcie kursu nauczymy się:  
a. pozyskiwać dane z sieci społecznościowych,  
b. organizować i przygotowywać dane do analizy.  
Posłużymy się prostymi technikami analitycznymi w celu:  
a. diagnostyki i rekonstruowania sieci społecznych,  
b. identyfikacji liderów opinii, followersów, szarych eminencji,  
c. wydobycia użytecznej praktycznie (w marketingu) wiedzy zawartej na fanpagach,  
Przyjrzymy się technikom wizualizacji danych pozyskanych z sieci społecznościowych.  
Dowiemy się w jaki sposób dane z portali społecznościowych wykorzystywane są w obszarach:  
a. promocji produktów i usług,  
b. zarządzania działaniami marketingowymi,  
c. budowy i oceny kampanii społecznościowych,  
d. public relations.  
Każdy z uczestników kursu będzie miał za zadanie przygotowanie projektu zawierającego: analizę 
danych pozyskanych z wybranej sieci społecznościowej, wizualizację zebranych wyników, opis 
praktycznego zastosowania wyników wykonanej analizy. Zajęcia prowadzone będą w pracowni 
komputerowej. Kurs jest laboratorium, które poświęcone jest pracy na danych pochodzących z sieci 
społecznościowych. 
 

Analizy funkcjonowania sfery publicznej - seminarium magisterskie 

Forma zajęć: seminarium magisterskie 
Prowadzący: prof. dr Grażyna Skąpska 
Semestr: kurs roczny 
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Liczba godzin: 60 
Liczba ECTS: 10 
Wymagania wstępne: zainteresowanie problemami sfery publicznej 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: W ramach seminarium magisterskiego dyskutowane będą kwestie projektowania prac 
magisterskich, w tym przede wszystkim zagadnienia konceptualizacji projektu badawczego oraz jego 
operacjonalizacji, z położeniem nacisku na umiejętnosć zastosowania teorii socjologicznych do 
analizy wybranych zagadnień funkcjonowania sfery publicznej, społeczeństwa obywatelskiego, oraz 
społecznego udziału w procesach podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym 
 

Anti-corruption workshops 

Forma zajęć: konwersatorium, warsztaty  
Prowadzący: dr Paulina Polak  
Semestr: semestr letni (II)  
Liczba godzin: 30  
Liczba ECTS: 5  
Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego  
Forma zaliczenia: egzamin ustny 
Opis kursu: The course deals with the phenomenon of corruption, starting from theoretical 
problems, through discussing several fields of corruption (healthcare, public procurement, politics – 
or others, depending on the interests of course participants), and concluding with practical problems 
including cases of corruption, ethical codes of conduct, and anti-corruption policies. Participating 
students shall play an active part throughout the course, suggesting problems and searching for 
solutions, both in open discussions and in small group work. Part of the course, concentrating on 
case study work, will be held in an intensive workshop way.  
Final grade will be based on one’s input and active participation in the course, as well as discussion 
on final assessment on a chosen problem of corruption or anti-corruption policy. 

Architektura i urbanistyka w perspektywie historycznej 

Forma zajęć: wykład konwersatoryjny 
Prowadzący: dr Michał Wiśniewski 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 15 
Liczba ECTS: 2 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Celem kursu jest przedstawienie historii rozwoju wybranych miast w odniesieniu do ich 
urbanistyki i architektury. Jakie uwarunkowania wpłynęły na powstanie i dynamiczny rozwój miasta? 
Jaką rolę odegrały w tym rozwoju innowacje technologiczne, procesy migracyjne, industrializacja, a 
jaką kultura i wymiana myśli zostaną pokazane poprzez historię rozwoju wybranych metropolii. 
Studenci poznawać będą procesy urbanistyczne pokazane w szerokim ujęciu zmian politycznych i 
gospodarczych. Każdy wykład skupiać będzie uwagę na innej epoce i innym zjawisku, które legło u 
podstaw rozwoju wybranego ośrodka. Szczególny nacisk położony zostanie na zmianach 
zachodzących w XIX i XX wieku. 

Badania jakościowe w praktyce I [Warsztaty z badań i analiz jakościowych] 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr Grzegorz Bryda 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
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Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne: zaliczenie metod empirycznych badań społecznych, bierna znajomość języka 
angielskiego, udział w równoległym kursie Badania Jakościowe w Praktyce 3 (Obóz naukowo-
badawczy), wskazane uczestnictwo w kursie metod badań jakościowych w badaniach społecznych, 
ws 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: celem zajęć jest praktyczne wykorzystanie wiedzy z metodologii badań jakościowych do 
badania oraz analizy zjawisk i procesów społecznych. Podstawę paradygmatyczną zajęć stanowią 
metody mieszane (mixed methods) oraz teoria ugruntowana i jej współczesne odmiany. Podstawą 
empiryczną zajęć są badania terenowe, będące realizacją zaleceń i procedur charakterystycznych dla 
tego paradygmatu, z zastosowaniem najnowszych metod i technik badań jakościowych. W trakcie 
zajęć nacisk jest położony na rozwijanie i doskonalenie umiejętności prowadzenia wywiadu 
(swobodnego, narracyjnego i biograficznego), pracy z respondentem w trakcie wywiadu, problemy 
etyczne pojawiające w trakcie prowadzenia wywiadów w terenie, a także rozwijanie różnych podejść 
i schematów analitycznych CAQDAS i Analizy Treści do kodowania wywiadów. Efektem finalnym zajęć 
jest przygotowanie schematów kodowych i kodowanie otwarte wywiadów. 
 

Badania jakościowe w praktyce II [Warsztaty z badań i analiz jakościowych] 

Forma zajęć: laboratorium 
Prowadzący: dr Grzegorz Bryda 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 45 
Liczba ECTS: 5 
Wymagania wstępne: zaliczenie metod empirycznych badań społecznych, zaliczenie kursu badania 
jakościowe w praktyce 1, udział w równoległym kursie Badania Jakościowe w Praktyce 3 (Obóz 
naukowo-badawczy), wskazane ukończenie lub uczestnictwo w kursie analiza danych jakościowy 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: zajęcia są kontynuacją kursu Badania Jakościowe w Praktyce 1.  
W trakcie zajęć szczególny nacisk jest położony na doskonalenie praktycznych umiejętności 
wielowymiarowej komputerowej analizy danych jakościowych: kodowanie i rekodowanie, praca 
grupowa z wieloma dokumentami w bazie, analiza kodów i tworzenie konceptów teoretycznych, 
triangulacja w analizie danych jakościowych, pisanie komentarzy/not badawczych, 
metodologicznych, analitycznych i teoretycznych, stawianie i weryfikacja hipotez roboczych, 
konstruowanie map pojęciowych relacji między kodami i konceptami, budowanie słowników 
klasyfikacyjnych i praca z nimi. Kurs rozwija i doskonali warsztat metodologiczny i analityczny, uczy 
pracy zespołowej oraz umożliwia studentom praktyczne poznanie i dokładne zrozumienie 
poszczególnych etapów procesu analizy danych jakościowych, od pracy terenowej do budowania 
teorii. Do analizy danych jakościowych wykorzystane zostanie dostępne oprogramowanie CAQDAS: 
MAXQDA i QDAMiner. 
 

Badania jakościowe w praktyce III A [Warsztaty z badań i analiz jakościowych] 

Forma zajęć: obóz naukowo-badawczy 
Prowadzący: dr Grzegorz Bryda 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne: udział w kursie badania jakościowe w praktyce 1 (semestr 1), wskazane 
ukończenie lub uczestnictwo w kursie analiza danych jakościowych, limit 20 osób 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
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Opis kursu: Obóz ćwiczeniowo-badawczy jest fundamentem kursu Badania jakościowe w praktyce.  
W trakcie obozu, zgodnie z logiką paradygmatu teorii ugruntowanej, przeprowadzone zostaną 
badania terenowe, będące realizacją zaleceń i procedur charakterystycznych dla tego podejścia. 
Podczas badań nacisk będzie położony na praktyczne stosowanie różnych metod i technik 
jakościowych (triangulacja metodologiczna) do analizy atrybucji społecznych i stosowanych strategii 
adaptacyjnych w wybranej zbiorowości lokalnej. Celem obozu jest przygotowanie studentów do 
samodzielnej realizacji badań jakościowych (wywiadów), organizacji procesu badań, pozyskiwania 
respondenta, a przede wszystkim kompleksowe kształcenie umiejętności prowadzenia wywiadów i 
pracy z respondentem w naturalnych warunkach. W trakcie obozu rozważane są na konkretnych 
przypadkach problemy etyczne pracy z respondentami w badaniach jakościowych. Równolegle do 
procesu zbierania danych w terenie, w ramach kursu Badania Jakościowe w Praktyce 1 i 2 
prowadzona jest wspomagana komputerowo analiza wywiadów, rozwijanie i doprecyzowywanie 
kategorii analitycznych, generowanie i testowanie hipotez terenowych oraz zależności przyczynowo-
skutkowych.  Obóz realizowany jest w formie dwóch cykli wyjazdowych. 
 

Badania jakościowe w praktyce III B [Warsztaty z badań i analiz jakościowych] 

Forma zajęć: obóz naukowo-badawczy 
Prowadzący: dr Grzegorz Bryda 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne: udział w kursie badania jakościowe w praktyce 2 (semestr 2), wskazane 
ukończenie lub uczestnictwo w kursie analiza danych jakościowych, limit 20 osób 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Obóz ćwiczeniowo-badawczy jest fundamentem kursu Badania jakościowe w praktyce.  
W trakcie obozu, zgodnie z logiką paradygmatu teorii ugruntowanej, przeprowadzone zostaną 
badania terenowe, będące realizacją zaleceń i procedur charakterystycznych dla tego podejścia. 
Podczas badań nacisk będzie położony na praktyczne stosowanie różnych metod i technik 
jakościowych (triangulacja metodologiczna) do analizy atrybucji społecznych i stosowanych strategii 
adaptacyjnych w wybranej zbiorowości lokalnej. Celem obozu jest przygotowanie studentów do 
samodzielnej realizacji badań jakościowych (wywiadów), organizacji procesu badań, pozyskiwania 
respondenta, a przede wszystkim kompleksowe kształcenie umiejętności prowadzenia wywiadów i 
pracy z respondentem w naturalnych warunkach. W trakcie obozu rozważane są na konkretnych 
przypadkach problemy etyczne pracy z respondentami w badaniach jakościowych. Równolegle do 
procesu zbierania danych w terenie, w ramach kursu Badania Jakościowe w Praktyce 1 i 2 
prowadzona jest wspomagana komputerowo analiza wywiadów, rozwijanie i doprecyzowywanie 
kategorii analitycznych, generowanie i testowanie hipotez terenowych oraz zależności przyczynowo-
skutkowych.  Obóz realizowany jest w formie dwóch cykli wyjazdowych. 
 

Badania opinii publicznej 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr Grzegorz Bryda 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 15 
Liczba ECTS: 2 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących pogłębić swoja wiedzę na temat 
kształtowania się opinii publicznej i jej badania. Blok zagadnień kursowych podzielony jest na dwa 
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zasadnicze obszary tematyczne - badanie i kształtowanie opinii publicznej. Część pierwsza 
poświęcona jest historii rozwoju i badania opinii publicznej. W części drugiej omawiane są: podmiot i 
przedmiot opinii publicznej; publiczność jako podmiot opinii publicznej; rodzaje publiczności; 
schematy i typy procesów argumentacji oraz rodzaje argumentów. Celem zajęć jest dostarczenie 
podstawowej wiedzy o  istocie  opinii publicznej, formach i metodach jej kształtowania oraz 
przejawiania się w życiu społecznym, a także informacji o metodach  i technikach  badania opinii 
publicznej. 
 

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 
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. 
 

Budowanie kwestionariuszy i scenariuszy badań 

Forma zajęć: laboratorium 
Prowadzący: dr Marcin Kocór 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z etapami pracy nad budową kwestionariuszy 
oraz innych planów badawczych stosowanych podczas ilościowych badań społecznych, takich jak 
eksperyment czy ilościowa analiza treści. Podczas kursu szczególna uwaga zostanie zwrócona na 
praktyczny aspekt budowy narzędzi do tych badań,  zwłaszcza ich testowanie w praktyce (pretest i 
pilotaż narzędzi). Kurs będzie miał charakter projektowy i po określeniu tematu badań studenci w 
grupach będą realizować swoje tematy, które zakończą się prezentacją gotowych narzędzi. 
 

Contemporary Community Studies 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr Marta Klekotko 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 5 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
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Opis kursu: From virtual communities and social movements, through life style communities and 
community gardening to nationalism and fundamentalist groups, community is taking various forms 
in the contemporary world. Although there are many who would say that “community” is a concept 
that has been worked to death, it remains one of the most significant ideas in social science. Far from 
disappearing, it has been revived by globalization and individualism. The idea of community as a 
source of security and belonging in an increasingly insecure world recovers once again and brings 
foundation for various social phenomena. The course aims at analysis of different meanings of 
community in contemporary sociology: community as place, as identity and belonging, as ideology, 
as policy. It provides students with essential knowledge on key concepts of community capturing 
various manifestations of community in (post)modern society (e.g. communication communities, 
virtual communities, liminal communities, neotribalism and lifestyle communities). Moreover, it 
covers various problems related to community in contemporary world, namely: associativeness, 
public cooperation, communitarism, cosmopolitism, community building and community 
reinvention. 
 

Contemporary Development Studies 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr Marta Klekotko 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 5 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Development might have many meanings to different actors, all of whom have a vested 
interest in how development is to proceed. Thus, ideas about development have tended to 
accumulate and accrue but not fade away. Development covers both theory and practice, and 
development studies involve three things: development theories, development strategies and 
development ideologies. All of them - theories, strategies and ideologies - will be discussed. The 
seminar starts with classical theories of development, namely: modernisation, dependence and 
world system theory. It is followed by critical studies in developing countries as well as discussion on 
North-South and "the West and the rest" divide.  Next, a problem of power, human rights and values 
in development is to be discussed, as well as the concepts of alternative develoment, namely 
concepts of community development, empowerment, neo-endogenous development, community 
capacity building, participatory development and sustainable development. Presented theories, 
concepts, strategies and ideologies will be complemented by case studies (documentaries). 
 

CSR -projektowanie programów odpowiedzialności społecznej 

Forma zajęć: warsztat 
Prowadzący: dr A.Wagner 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Kurs składa się z 2 części. Część teoretyczna w formie konwersatorium przedstawia 
zagadnienie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wskazując na powiązanie tej idei z koncepcjami 
globalizacji, społeczeństwa ryzyka, rozwoju społeczności lokalnych. 
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Słuchacze zapoznają się z wybranymi systemami wskaźników oceny programów CSR (np. GRI), 
organizacjami i stowarzyszeniami promującymi ideę CSR(np.GI, Forum Odpowiedzialnego Biznesu,) 
oraz przykładami programów CSR realizowanymi w Polsce i za granicą. 
W części praktycznej – samodzielnie zaprojektują dla wskazanego przedsiębiorstwa program CSR 
zgodnie z przyjętymi standardami. 
Przygotowane przez studentów programy poddane zostaną analizie porównawczej. 
 

Czynniki zmiany społecznej - wielokulturowość, migracje, konsumpcja, rewolucja 
technologiczna 

Forma zajęć: seminarium 
Prowadzący: Prof. Krystyna Romaniszyn 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 7 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Seminarium magisterskie stanowi kontynuacją mojego proseminarium, w ramach 
którego, w drugim semestrze, powstają konspekty prac magisterskich (w przypadku, gdy nie powstały 
one w semestrze pierwszym), przygotowywane są narzędzia do prowadzenia badań własnych, 
omawiane są wstępne rezultaty tych badań. Dlatego tematem wszystkich spotkań seminaryjnych jest 
prezentacja powstających prac magisterskich i dyskusja im poświęcona, a także omawianie 
ewentualnych problemów, które mogą się wyłonić w toku przygotowania i pisania pracy i wymagają 
wspólnego przedyskutowania. 
 

Czynniki zmiany społecznej - wielokulturowość, migracje, konsumpcja, rewolucja 
technologiczna 

Forma zajęć: seminarium (I rok) 
Prowadzący: Prof. Krystyna Romaniszyn 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 7 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Seminarium zgodnie z jego nazwą służy przygotowaniu pracy magisterskiej. Jego 
przedmiotem są, zatem indywidualnie omawiane z uczestnikami zajęć tematy i problemy badawcze 
dotyczące powstających prac magisterskich, w tym: kwestie wyboru przedmiotu pracy, rodzaju badań 
własnych prowadzonych na potrzeby pracy; metodologii tychże badań; wyboru i budowy stosownego 
narzędzia badawczego, doboru teorii pomocnych w interpretacji wyników badań.  
Zasadniczo tematy i problemy badawcze omawiane w ramach seminarium mieszczą się w zakresie: 
socjologii i antropologii konsumpcji oraz socjologii migracji, możliwe jest jednak rozszerzenie zakresu 
tematycznego o wątki i problemy wychodzące poza jego ramy, a szczególnie interesujące 
uczestników zajęć. 
 

Czynniki zmiany społecznej - wielokulturowość, migracje, konsumpcja, rewolucja 
technologiczna 

Forma zajęć: seminarium magisterskie 
Prowadzący: Prof. Krystyna Romaniszyn 
Semestr: semestr letni (II) 
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Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 7 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Przedmiotem seminarium magisterskiego w ostatnim semestrze jego trwania jest 
dyskusja poświęcona powstającym lub kończonym pracom magisterskim prowadzona indywidualnie 
z uczestnikami tych zajęć. 
 

Data Mining w badaniach społecznych 

Forma zajęć: laboratorium 
Prowadzący: mgr Janusz Wachnicki 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Data Mining jest nowoczesnym podejściem do analiz ilościowych wykorzystywanym 
głównie w analizach zachowań klientów na potrzeby marketingu oraz analizach zachowań 
związanych z różnymi obszarami ryzyka i nadużyć ze stron klientów (rozumianych także jako klientów 
pomocy społecznej, czy instytucji administracji publicznej). Z punktu widzenia metodologii badań 
społecznych Data Mining wpisuje się w obszar analiz eksploracyjnych i predykcyjnych (poszukiwanie 
pewnych prawidłowości i trendów). Data Mining dostarcza także metodyki i technik analitycznych 
wykorzystywanych analiz opisowych jak i predykcyjnych ze szczególnym naciskiem na wtórną analizę 
danych oraz analizę koncentrującą się w dużej mierze na charakterystykach behawioralnych. 
 

Demographic Changes and Family Issues in the Republic of Macedonia and Balkan Region  

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr Anica Dragovic 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS:  
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Demography is a study of human populations, which deal with changes in the population 
size, population dynamic and structure, as well. As it is demography, particularly social demography, 
aim to explain causes, as well as the consequences of population change.  The fast changing in social 
environment generate demographic changes and affect on changes in family formation, partnership 
relation and childbearing. 
The period of transition is a unique situation which offers risks and challenges for all societies in 
transitions. On the demographic front, the Republic of Macedonia, as many countries in the region, is 
experiencing unprecedented demographic changes.  
In the last half century Macedonia and Balkan region experience great changes in all field of social 
life. It is a period of development. Period of grater economical political and social crisis interchanged. 
All those changes affect every day life of demographic behavior of individual, gender relations and 
family composition as well. The main aim of this course is to acquaint the students in detail with the 
findings of demographic situation in Macedonia. This course takes up a series of interrelated issues 
pertaining to population in Balkan, Macedonia in particular. What were the broad differences 
between Macedonia and other countries in the region, as well as EU countries?  
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This course is designed to introduce the field of population study and its application to a broader 
social context.  It provides an overview of basic demographic processes (fertility, mortality, and 
migration), and structures (age and sex composition, socioeconomic diversity in Macedonia including 
women s status, family and gender roles.  
 

Deliberacja, partycypacja, dialog społeczny 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr A.Wagner 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Kurs ma na celu przybliżenie słuchaczom problematyki deliberacji społecznej i związanych 
z nią form partycypacji obywatelskiej. Przedstawione zostaną podstawy teoretyczne tzw. „zwrotu 
deliberacyjnego”, główne perspektywy normatywne i krytyczne oraz główne metody stosowane w 
procesach deliberacyjnych(sądy ipanele obywatelskie, grupy dyskusyjne, otwarte konsultacje 
publiczne, konferencje konsensualne, sondaż deliberacyjny). Przedyskutujemy zastosowanie form 
partycypacyjnych w wymiarze obywatelskim i biznesowym. Podkreślone zostaną różne rodzaje 
rozumienia dialogu społecznego i obszary jego stosowania (dialog z interesariuszami a zarządzaniu 
przedsiębiorstwem, relacje pracodawcy- organizacje pracowników, dialog między władza 
administracyjną a obywatelami itp.) Program obejmie także omówienie podstaw regulacji prawnych 
prowadzenia dialogu społecznego, oraz międzynarodowe standardy ich organizacji i ewaluacji ( np. 
AA 1000). Studenci uczestniczyć będą w charakterze obserwatorów w różnych formach dialogu 
społecznego prowadzonego w Krakowie, podczas zajęć omawiane będą konkretne przypadki 
zastosowania danej metodologii czy organizacji procesu. 
 

Dobór próby w badaniach społecznych 

Forma zajęć: wykład, ćwiczenia 
Prowadzący: dr Jolanta Perek-Białas 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 15+15 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi typami i technikami doboru próby w 
badaniach sondażowych. Omówione zostaną teoretycznie zasady doboru próby (schematy proste, 
złożone) oraz w jaki sposób ustalać liczebność próby dla różnych typów i schematów losowania. Na 
zajęciach zostanie zaprezentowane w jaki sposób oceniać zastosowane w praktyce badań schematy 
doboru próby. Tym samym omówione zostaną konsekwencje dla oceny precyzji uzyskanych wyników 
w zależności od różnych schematów dobory próby. Oprócz tego celem zajęć jest zapoznanie 
studentów z praktycznymi zasadami przygotowywania raportów metodologicznych dotyczących 
doboru próby. W ramach kursu studenci zdobędą różne praktyczne umiejętności związane z metodą 
reprezentacyjną, m.in umiejętności dotyczące: przygotowania planu doboru próby do wybranych 
badań, oceny czy dany dobór próby jest poprawny (czy jest efektywniejszy niż dobór prosty), obsługi 
programu statystycznego, który umożliwia losowanie próby oraz przygotowanie danych do analiz 
próby złożonych i zasad analizy na podstawie prób złożonych. 
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Dydaktyka nauczania Wiedzy o społeczeństwie (w ramach kursu pedagogicznego w 
Studium Pedagogicznym UJ) 

Forma zajęć: konwersatorium i praktyki (w wybranych szkołach: gimnazjum i liceum) 
Prowadzący: mgr Marzena Ples 
Semestr: kurs roczny 
Liczba godzin: 60 h konwersatorium, 150 h praktyki 
Liczba ECTS: 0 
Wymagania wstępne: Kurs przeznaczony dla studentów będących słuchaczami Studium 
Pedagogicznego UJ 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Zajęcia wprowadzają i poszerzają problematykę dydaktyki i metodyki nauczania 
przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” w gimnazjum i w szkole średniej. Składają się na blok 
przedmiotów, których zaliczenie daje uprawnienia do pracy nauczycielskiej. Uczestnicy kursu poznają 
teoretyczne i praktyczne aspekty  takich zagadnień jak proces kształcenia, metody i formy nauczania, 
rodzaje środków dydaktycznych, sposoby i kryteria oceniania. Nacisk położony jest nie tylko za 
poznanie podstaw teoretycznych, ale także na praktyczne zastosowanie podczas zajęć i 
przygotowanie d pracy dydaktycznej w szkole. 
 

Dynamics of cities, states and globalisation in sociological perspective – kurs zawieszony 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr Katarzyna Jasikowska 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 15 
Liczba ECTS: 2 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: The major goal of the course is to answer the question about the balance of power 
between states and metropolitan cities in globalization era. In doing that we will consider such issues 
as city-regional governance, restructuring of national states and citizens reaction to globalization. 
 

Dysfunkcje sfery publicznej i prywatnej 

Forma zajęć: seminarium 
Prowadzący: dr Kaja Gadowska 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 5 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Seminarium obejmuje pogłębione studia w zakresie dysfunkcji sfery publicznej i 
prywatnej. W ramach zajęć omówione zostaną różnego typu patologie sfery publicznej i prywatnej w 
Polsce i na świecie, w tym m.in. zjawisko korupcji oraz szczególne przypadki patologii dotyczących 
funkcjonowania polityki, administracji publicznej i gospodarki. Analizowana będzie ponadto sytuacja 
kobiet, osób starszych oraz mniejszości w sferze publicznej, a także wpływ zachodzących 
współcześnie zmian stylu życia na funkcjonowanie sfery publicznej i prywatnej. Analizie poddane 
zostaną przyczyny oraz społeczne, polityczne i ekonomiczne skutki dysfunkcji sfery publicznej, jak 
również metody zapobiegania patologiom i sposoby ograniczenia ich występowania, w tym m.in. 
międzynarodowe konwencje anty-korupcyjne, rodzime regulacje prawne oraz programy społeczne. 
Omówione zostanie ponadto problemy metodologiczne związane z badaniami dysfunkcyjnych 
zjawisk w sferze publicznej. 
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Cel zajęć stanowi zapoznanie studentów socjologii z różnego typu dysfunkcjami sfery publicznej i 
prywatnej w Polsce, uwrażliwienie na patologie, analiza społecznych, politycznych i ekonomicznych 
skutków ich występowania, jak również zapoznanie z metodami badań owych dysfunkcji. 
 

Dzieciństwo i adolescencja w perspektywie współczesnych przemian społecznych 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr Katarzyna Ornacka 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Celem konwersatorium jest 1) analiza wybranych problemów współczesnego 
rodzicielstwa i dzieciństwa na tle przemian społecznych z uwzględnieniem m.in. takich kwestii, jak 
rodzicielstwo refleksyjne, rodzicielstwo wielodzietne, samotne macierzyństwo i ojcostwo, 
alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego; 2) dyskusja nad zagrożeniami współczesnego 
dzieciństwa, a szczególnie w kontekście 
biedy i ubóstwa dzieci, przemocy, uzależnień oraz w sytuacji opuszczenia 3) refleksja nad 
dzieciństwem jako doświadczeniem bez świata, zranionymi tożsamościami dzieci zagrożonych 
marginalizacją, dzieciństwem  w społeczeństwie ryzyka czy kwestią zarządzania i inwestowania w 
dzieci. 
 

Energy and Sustainability 

Forma zajęć: wykład 
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. 
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Ekonomiczna Analiza Funkcjonowania Miast 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr Michał Kudłacz 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 15 
Liczba ECTS: 2 
Wymagania wstępne: Podstawy funkcjonowania miast, metropolii. 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Zdefiniowanie podstawowych pojęć z perspektywy ekonomii: miasto, metropolia, 
aglomeracja, konurbacja, obszar metropolitalny, urbanizacja, metropolizacja, gospodarka oparta na 
wiedzy, digitalizacja oraz funkcje metropolitalne wraz z praktycznymi przykładami. Omówienie 
determinant rozwoju metropolii, narzędzi przyciągania potencjału społeczno-gospodarczego. Zadania 
władz miasta w kreowaniu rozwoju. Analiza planowania strategicznego rozwoju miast: planowanie 
społeczno-gospodarcze, planowanie przestrzenne, planowanie finansowe. Metropolia a rozwój 
regionalny, wpływ na potencjał gospodarki państwa, a polityka UE. Zarządzanie miastem celem 
maksymalizacji korzyści ekonomicznych. 
 

ERA-O 

Forma zajęć: wolontariat w wybranej przez studenta placówce 
Prowadzący: dr Daria Łucka 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 1 
Wymagania wstępne:  
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. 
Studenci 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 placówce 
Prowadzący: dr Daria Łucka 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 60 
Liczba ECTS: 2 
Wymagania wstępne:  
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. 
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Studenci 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. 
 

Eugenika w XX wieku: ideologia działania społecznego 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: Dr hab. Hubert Kaszyński 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Ważnym historycznym kontekstem rozwoju współczesnej praktyki społecznej w obszarze 
socjalno-pomocowym są te działania skierowane przeciw ludziom, dla których uzasadnieniem była 
rozwijająca się w dwudziestym wieku eugenika. Wpisywała się ona w socjotechniczną ideę 
budowania utopii: świata bez chorób dziedzicznych i społecznych patologii, świata racjonalnie 
zaplanowanego i wyjaśnianego poprzez odwoływanie się wyłącznie do mechanizmów 
ekonomicznych. Eugeniczna praktyka to bezdyskusyjnie jeden z najdramatyczniejszych przejawów 
odrzucenia i wrogości wobec osób podatnych na społeczne zranienie 
 

Ewaluacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr hab. Piotr Nowak 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Głównym celem kursu jest nauczenie studentów badań ewaluacyjnych prowadzonych w 
ramach polityk społecznych skierowanych na obszary wiejskie. Pierwsza część kursu będzie 
obejmowała zagadnienia związane z specyficznymi problemami występującymi na obszarach 
wiejskich. Omówione będą podstawowe mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej, roli produkcji 
żywności w życiu społecznym mieszkańców wsi. Druga część zajęć poświęcona będzie poznaniu 
najważniejszych programów w ramach PROW 2007 – 2013 i 2014 – 2020. W części tej studenci 
zapoznają się z istniejącymi raportami z badań ewaluacyjnych przeprowadzonych dla wybranych 
działań PROW 2007 – 2013. Szczególna uwaga zostanie poświęcona ewaluacji programu LEADER. 
Studenci będą musieli sami zaprojektować badania ewaluacyjne dla wybranej Lokalnej Grupy 
Działania. 
 

Ewaluacja w praktyce: ocena programu Urzędu Miasta Krakowa „Samorządowa Liga 
Mistrzów” 

Forma zajęć: obóz naukowo-badawczy 
Prowadzący: dr Barbara Worek, mgr Anna Strzebońska 
Semestr: zimowy i letni (I i II) 
Liczba godzin: 60 
Liczba ECTS: 7 
Wymagania wstępne: pasja badawcza, zainteresowanie problematyką ewaluacji, mile widziane 
uprzednie lub równoległe uczestnictwo w kursie „Analiza i ewaluacja polityk publicznych”. 
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Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny. 
Opis kursu: Obóz powstał w odpowiedzi na potrzebę analizy i ewaluacji działań Urzędu Miasta 
Krakowa skierowanych do krakowskiej młodzieży i będzie realizowany we współpracy z  Wydziałem 
Spraw Społecznych tego Urzędu. Prowadzone badania będą się koncentrowały na ocenie trafności, 
skuteczności i użyteczności programu „Samorządowa Liga Mistrzów”, który jest kierowany do 
samorządów uczniowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Dla studentów biorących udział w 
obozie będzie on okazją do praktycznego zastosowania wiedzy socjologicznej i umiejętności 
warsztatowych w ramach badań ewaluacyjnych. Obóz może być traktowany jako uzupełnienie kursu 
„Analiza i ewaluacja polityk publicznych”, jednak jest też otwarty na studentów nie uczestniczących w 
tych zajęciach. Ze względu na to, że „Samorządowa Liga Mistrzów” jest programem całorocznym, 
również obóz został zaplanowany jako kurs całoroczny. W pierwszym semestrze planujemy 
przeprowadzenie diagnozy potrzeb informacyjnych decydentów, przygotowanie projektu badań i 
realizację badań eksploracyjnych, w drugim zostaną przeprowadzone badania ilościowe i powstanie 
raport z badań. 

Finansjalizacja w dyskursie medialnym 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr hab. Wiesław Gumuła 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Komunikowanie społeczne. Media masowe. Internet. Dyskurs – podstawowe pojęcia i 
zagadnienia. Analiza dyskursu. Strategie dyskursu. Ewolucja światowego systemu finansowego z 
perspektywy dyskursu. Światowy kryzys finansowy (w latach 2008-2009) oraz zamieszanie finansowe 
w krajach strefy euro (w latach 2011-2013) – z perspektywy dyskursu. Społeczny kontekst 
finansjalizacji. Nowa polaryzacja społeczeństwa. Komunikowanie się banków centralnych z rynkami 
finansowymi.  Odpowiedzialność (accountability) publicznych instytucji finansowych. Zdygitalizowane 
rynki finansowe jako świat dyskursu pomiędzy uczestnikami  rynku (inwestorami, kreatorami, 
pośrednikami). Światowy system finansowy jako „rzeczywistość konstruowana w drodze dyskursu. 
Wielcy kreatorzy opinii, nastrojów, manii oraz euforii (The Wall Street Journal, Financial Times, The 
Economist). Reuters, Bloomberg , firmy ratingowe  jako strony dyskursu. Finansowe towarzystwa 
dyskursu (Światowe Forum Gospodarcze, “gadające głowy”.  „główni ekonomiści”. Funkcje finansowe 
codziennej „paplaniny” mediów. Analiza dyskursu dotyczącego wybranych zagadnień (ruch 
oburzonych, prognozy i projekcje finansowe, systemy emerytalne, PKD, inflacja, kryzys, strefa euro, 
wchodzić czy nie wchodzić do strefy euro, keyensizm kontra neoliberalizm, gospodarki krajowe a 
światowe finanse). Modne  oraz przemilczane tematy. 
Przedmiotem analiz będą materiały z prasy codziennej, magazynów, radia, telewizji, Internetu, a 
także filmy, publikacje naukowe, branżowe oraz inne komunikaty. 
 

Gender and Law 

Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia 
Prowadzący: prof. Grażyna Skąpska, dr Paulina Polak 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: wykłady 30 godzin, ćwiczenia 30 godzin 
Liczba ECTS: 6 
Wymagania wstępne: znajomosć języka angielskiego 
Forma zaliczenia: egzamin 
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Opis kursu: the aim of this subject is to make students acquianted with the most prominent schools 
of feminist jurisprudence, and the gender sensitive approaches to law (constitutional law, family law, 
criminal law, labor law and private law). The stress is put on the discrepancies between "law in 
books" and "law in action", on the culture -based interpretation of rights, and on the critical issues of 
structures of power and violence and their cultural justifications 
 

Globalizacja i jej krytycy - seminarium tematyczne 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr Katarzyna Jasikowska 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Celem kursu jest analiza wybranych globalnych współzależności dotyczących, np. 
globalnych  łańcuchów produkcyjnych i konsekwencji ich istnienia dla ludzi oraz rozwoju całych 
regionów. W takim ujęciu będą nas interesowały nowe formy aktywizacji obywatelskiej odwołujące 
się do idei odpowiedzialności, solidaryzmu i globalnej sprawiedliwości społecznej na poziomach 
lokalnym i globalnym. 
 

Globalization and Contention: Social Protests in the Globalized World 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 5 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: The course is in English. It is focused on various forms of social protests undertaken 
locally against some problems rooted in globalization processes. Participants are obliged to read 
assigned literature and take an active part during in-class discussions. Each participant is also obliged 
to prepare once an introduction to the discussion based on the given materials. Moreover each 
participant is obliged to prepare a short essay (3000 - 4000 words). The final exam is an oral one 
based on the read materials and prepared essay. 
 

Gospodarka i finanse w perspektywie socjologicznej 

Forma zajęć: seminarium magisterskie 
Prowadzący: dr hab. Wiesław Gumuła, Prof. UJ 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 7 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Rola promotora i rola studenta piszącego pracę magisterską. Formalne kryteria stawiane 
pracom magisterskim. Wybór tematu. Problemy naukowe. Operacjonalizacja pojęć. Przedmiot 
badań. Próba badawcza. Wskaźniki. Dobór technik badawczych i konstrukcja narzędzi badawczych. 
Zbieranie materiałów. Analiza źródeł zastanych i wywołanych. Weryfikacja hipotez. Badania 
terenowe. Prace magisterskie w kontekście metod badań jakościowych. Struktura pracy magisterskiej 
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– co powinien zawierać wstęp, rozdział metodologiczny, rozwinięcie rozprawy  oraz zakończenie. 
Warsztat naukowy: cytowanie, streszczanie, komentowanie, przypisy, odsyłacze, edycja tabel, 
rysunków, schematów. Narracja w socjologii - język literacki a język naukowy. Jak przygotować się do 
obrony pracy magisterskiej? Zagadnienia merytoryczne dotyczące poszczególnych prac 
magisterskich. 
 

Gospodarka i finanse w perspektywie socjologicznej (II) 

Forma zajęć: seminarium magisterskie 
Prowadzący: dr hab. Wiesław Gumuła, Prof. UJ 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 7 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Rola promotora i rola studenta piszącego pracę magisterską. Formalne kryteria stawiane 
pracom magisterskim. Wybór tematu. Problemy naukowe. Operacjonalizacja pojęć. Przedmiot 
badań. Próba badawcza. Wskaźniki. Dobór technik badawczych i konstrukcja narzędzi badawczych. 
Zbieranie materiałów. Analiza źródeł zastanych i wywołanych. Weryfikacja hipotez. Badania 
terenowe. Prace magisterskie w kontekście metod badań jakościowych. Struktura pracy magisterskiej 
– co powinien zawierać wstęp, rozdział metodologiczny, rozwinięcie rozprawy  oraz zakończenie. 
Warsztat naukowy: cytowanie, streszczanie, komentowanie, przypisy, odsyłacze, edycja tabel, 
rysunków, schematów. Narracja w socjologii - język literacki a język naukowy. Jak przygotować się do 
obrony pracy magisterskiej? Zagadnienia merytoryczne dotyczące poszczególnych prac 
magisterskich. 
Kurs opiera się na tekstach obcojęzycznych i polskich. 
 

Human Resource Management 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: Dr Piotr Prokopowicz 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: The intent of the course is to create both a theoretical and practical foundation for 
creating comprehensive projects in human resource management. 
The objectives of this course are to: 
• present and analyze recent developments in personnel psychology, 
• develop an in-depth understanding of empirical issues involved in personnel recruitment and 
selection and 
• acquire practical skills in creating and conducting middle-sized personnel-related projects in 
organizations. 
The course will take on several topics in training, development and recruitment and selection, 
including (but not limited to) job performance, cognitive ability, personality, emotional intelligence, 
recruitment, assessment centers, development, interviews and situational judgment tests. 
Participants will be required to create a project in human resource management that deals with 
practical issues of recruitment, selection or evaluation, based on the recent developments in 
personnel psychology. Graduating from the course with honors will result in receiving a professional 
certificate granted by the teacher. 
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Komunikacja społeczna 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr A.Wagner 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Komunikowanie między ludźmi jest podstawową i warunkiem istnienia świata 
społecznego. Możemy je rozumieć jako przekaz treści posługując się metaforą informacji jako czegoś 
gotowego, skończonego, co można nadać i odebrać, przetworzyć lub odrzucić. Ale także możemy 
rozumieć komunikację jako spotkanie, podczas którego zachodzi twórczy proces wspólnego 
konstruowania znaczenia. Problematyka komunikowania jest więc bardzo szeroka: obejmuje różne 
jego rodzaje, typy, modele i narzędzia. Analizowana jest w kontekście zakresu (np. komunikowanie 
interpersonalne i masowe), obszaru społecznego (np. komunikowanie polityczne i marketingowe,), 
sytuacji (np. kryzysowe), skuteczności (procesy kodowania i odkodowania, szumy i bariery). Niniejszy 
kurs stanowi teoretyczne wprowadzenie do problematyki komunikowania z naciskiem na praktyczne 
zastosowanie nabytej wiedzy. Dzięki niej słuchacze będą lepiej rozumieć procesy grupowe. Elementy 
treningu pozwolą im efektywniej komunikować się z innymi: słuchać, przekazywać informacje 
zwrotne, artykułować swoje opinie i przekonywać innych. Kurs ma na celu wprowadzenie słuchaczy w 
tematykę komunikowania społecznego. Studenci uzyskają podstawy wiedzy o komunikowaniu w 
różnych wymiarach i na różnych poziomach życia społecznego od komunikowania interpersonalnego 
po komunikowanie masowe. 
Podczas kursu część zajęć poświęcona będzie praktycznemu kształceniu umiejętnościom skutecznego 
komunikowania 
 

Komunikowanie a rozwój 

Forma zajęć: wykład 
Prowadzący: dr hab. Marian Niezgoda 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Kurs jest zorientowany na przybliżenie studentom tych koncepcji zmiany społecznej, 
które kładą nacisk na jej inicjowanie bądź przyspieszanie przez przemiany w sferze techniki i 
technologii. Przedmiotem szczególnego zainteresowania będą przemiany w sferze komunikowania 
oraz ich wpływ na społeczne przeobrażenia. Dlatego zostaną podane szczegółowej analizie tzw. 
teorie mediocentryczne, dostrzegające zalążki zmian w sferze sposobów komunikowania, jak np. 
koncepcje M. McLuhana, A. ToffIera, P. Levinsona, N. Postmana, M. Castelsa. Nie mniej istotne 
będzie przyglądnięcie się przemianom w poszczególnych sferach życia społecznego: polityki, 
gospodarki, kultury, edukacji, wyłanianiu się nowych typów kontaktów społecznych i zróżnicowań 
społecznych. Klamrą zamykającą ten cykl rozważań będzie analiza zmian, jakie zachodzą we 
współczesnym społeczeństwie, które pozwalają mówić o społeczeństwie informacyjnym i jego 
wariantach, społeczeństwie (cywilizacji) medialnej, społeczeństwie sieciowym. 
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Komunikowanie międzykulturowe 

Forma zajęć: konwersatorium, warsztat 
Prowadzący: dr Maria Świątkiewicz-Mośny 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 6 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Zostaną omówione najważniejsze koncepcje teoretyczne omawiające różnice 
międzykulturowe ze szczególnym uwzględnieniem komunikowania. Podczas warsztatów studenci 
będą mieli okazję poprawić swoje kompetencje komunikowania międzykulturowego. Projekt 
badawczy z kolei pomyślany jest w ten sposób, żeby dac możliwość wykorzystania wiedzy w praktyce 
badawczej oraz uwrażliwić na różnice wynikające z odmienności kulturowych. 
Celem kursu jest analiza zjawisk komunikowania w środowisku międzykulturowym. Zostaną 
omówione koncepcje teoretyczne m. in. wymiary kultury Hofstede, Kultury niskiego i wysokiego 
kontekstu Halla,  Teoria niepokoju/niepewności Gudykunsta, czy negocjowania twarzy Ting-Toomy . 
Zwrócimy szczególną uwagę  na rolę mediów w procesie komunikowania międzykulturowego,  
komunikowanie z wykorzystaniem nowych mediów w środowisku wielokulturowym, komunikowanie 
w międzynarodowym zespole pracowniczych oraz rolę stereotypów i uprzedzeń w komunikowaniu.  
W trakcie kursu zostaną zrealizowane projekty badawcze terenowe, m. in dotyczące perspektywy 
komunikacyjnej „innych”. 
 

Komunikowanie w edukacji 

Forma zajęć: warsztat, konwersatorium online 
Prowadzący: dr Maria Świątkiewicz-Mośny 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 15 
Liczba ECTS: 2 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: To kurs nie tylko o szkole w chmurze i e-learningu, chociaż właśnie to będziemy 
eksperymentowali (część zajęć on-line). Spróbujemy wypracować zasady jak powinien wyglądać kurs 
on-line. Zastanowimy się nad tym jakie informacje i w jaki sposób można przekazać przez distance 
learning. Będziemy tez dyskutowali nad komunikacją w klasie szkolnej (grupie studenckiej), 
komunikacją nauczyciel-uczeń-rodzic (pomoże nam Bernstein i Bourdieu), a także o komunikacji 
szkoła-otoczenie i o tym co media mówią o szkole 

Komunikowanie w społeczności lokalnej 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr Maria Świątkiewicz-Mośny 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 20 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Celem kursu jest analiza roli, jaką komunikacja odgrywa w społeczności lokalnej. 
Krytycznej refleksji zostaną poddane przede wszystkim media lokalne (TV, radio, prasa, Internet). 
Omówione zostaną m. in. następujące zagadnienia: typy mediów lokalnych, adekwatność oferty 
mediów w stosunku do potencjalnych odbiorców, rola mediów lokalnych, konsultacje społeczne, PR 
w społeczności lokalnej. 
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Koncepcje, zjawiska i problemy w obszarze rzeczywistości miejskiej (I rok) 

Forma zajęć: seminarium magisterskie 
Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 7 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Seminarium związane tematycznie ze specjalizacją miejską, w obszarze społecznego 
rozumienia i badania miasta oraz prowadzenia korespondujących działań praktycznych. 
 

Konsumpcjonizm i jego badanie 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: Prof. Krystyna Romaniszyn 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Przedmiotem kursu jest opis i interpretacja społeczeństwa konsumpcyjnego i jego 
kultury. Punktem wyjścia jest prezentacja początków tego społeczeństwa. Przedmiotem szczególnej 
uwagi są tu: transformacja aksjologiczna, innowacje technologiczne i innowacje w sferze organizacji 
pracy, wynalazki w sferze konsumpcji, rozwój nowych przemysłów. Następnym krokiem jest 
charakterystyka cech społeczeństwa konsumpcyjnego i jego kultury, w tym: imperatywu 
konsumowania, formowania pożądanego konsumenta (i manipulacji z tym związanych), 
indywidualnych strategii emancypujących, budowania tożsamości jednostkowej przy udziale 
konsumpcji, urynkowienia społeczeństwa i przemian struktury społecznej, eksploatacji dostępnych 
zasobów.  W ramach zajęć zostaną przedstawione podstawowe pojęcia służące interpretacji zjawiska 
konsumpcji, społeczne funkcje konsumpcji oraz teorie dotyczące społeczeństwa konsumpcyjnego. 
 

Krytyczna analiza dyskursu 

Forma zajęć: warsztat 
Prowadzący: dr Barbara Jabłońska 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 20 godzin warsztatów 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Celem kursu jest wprowadzenie studentów w problematykę analizy dyskursu w ujęciu 
krytycznym, która doskonale nadaje się do identyfikacji różnorodnych procesów komunikacyjnych 
zachodzących we współczesnym społeczeństwie, w tym do zgłębiania mechanizmów wzajemnego 
sprzęgania się władzy i wiedzy w dyskursie, a także analizowania zjawisk związanych z wykluczeniem, 
dyskryminacją i nierównościami wbudowanymi w język. W pierwszej kolejności podczas zajęć 
poruszone zostaną teoretyczno-metodologiczne zagadnienia związane z KAD (teoretyczne źródła 
KAD, interdyscyplinarność KAD, szkoły w ramach KAD, siatka pojęciowa KAD, wiedza i władza w KAD, 
cele i dyrektywy metodologiczne KAD). Studenci zapoznają się nie tylko z bogatą podbudową 
teoretyczną krytycznej analizy dyskursu oraz kluczowymi postulatami metodologicznymi, lecz także 
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uwrażliwieni zostaną na kwestię misji KAD w identyfikowaniu przemocy wbudowanej w język, w tym 
ukazywania nierówności na tle płciowym, rasowym, wiekowym, etnicznym, czy też ekonomicznym w 
dyskursie medialnym. Istotnym zagadnieniem będzie też problematyka wykluczenia cyfrowego. 
Studenci poznawać będą wybrane przykłady analiz sporządzonych w oparciu o założenia KAD. 
Przykłady te odnosić się będą do case-studies dostępnych zarówno w polskiej jak i światowej 
literaturze przedmiotu, w szczególności zaś do badań kluczowych przedstawicieli KAD, takich jak 
Norman Fairclough, Ruth Wodak czy Teun van Dijk. Równolegle studenci będą samodzielnie 
projektować i realizować badania w wybranych obszarach problematycznych. Tym samym zyskają  
umiejętność posługiwania się narzędziami badawczymi wypracowanymi na gruncie KAD, oraz nabędą 
zdolność rozwiązywania konkretnych problemów wypływających z nierówności, dyskryminacji i 
przemocy w przestrzeni medialnej. 
 

Krytyczna analiza obrazu 

Forma zajęć: warsztat 
Prowadzący: Kamila Zarembska 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 20 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Dynamiczny rozwój nowych technologii komunikacyjnych, wszechobecność mediów 
masowych oraz kluczowa rola obrazów – fotografii, filmów, reklam, teledysków – w kreowaniu 
wyobrażeń na temat rzeczywistości społecznej oraz samej tej rzeczywistości, sprawiają, że 
współczesna kultura staje się w coraz większym stopniu kulturą wizualną. Oznacza to, że obrazy 
stanowią obecnie podstawowe medium komunikacji międzyludzkiej, budulec więzi społecznych czy 
jednostkowej tożsamości. Celem warsztatów jest zaznajomienie studentów z różnymi metodami i 
technikami badawczymi pozwalającymi w adekwatny sposób badać złożoną ikonosferę społeczną i 
interpretować konstytuujące ją przedstawienia wizualne. W trakcie zajęć studenci poznają kluczowe 
techniki zbierania materiałów wizualnych, wykorzystywane w ramach socjologii wizualnej strategie 
prowadzenia badań z wykorzystaniem obrazów oraz różne metody badawcze służącym analizie 
wizualnej (analiza treści, kompozycyjna, semiotyczna itd.). Przedmiotem zainteresowania będą 
również etyczne aspekty wykorzystania danych wizualnych oraz różne (praktyczne, teoretyczne czy 
metodologiczne) problemy związane z analizą obrazów. 
 

Kultura gestu i słowa 

Forma zajęć: warsztaty 
Prowadzący: M.Swiatkiewicz-Mosny, A.Wagner 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Kurs z zakresu retoryki: perswazji i autoprezentacji. Poświęcony jest doskonaleniu 
technik komunikowania w formie pisemnej oraz ustnej, grzeczności językowej, wywierania wpływu 
na odbiorcę oraz refleksyjnego kształtowania swojego wizerunku z uwzględnieniem nowych mediów. 
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Kultura i media 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Celem zajęć jest dokonanie analizy współczesnych gatunków telewizyjnych oraz 
procesów zachodzących na obszarze społeczno-kulturowym. Analiza owych uniwersalnych procesów 
toczących się w makroskali skutkuje poważnymi transformacjami mikrosfery jednostkowych działań i 
zachowań. Medium, które się do tego znacząco przyczynia jest telewizja. To ona bowiem 
upowszechnia style życie, systemy wartości, wzorce i normy moralno-estetyczne oraz poprzez 
rozmaite programy oraz gatunki telewizyjne.  
 Telewizja wraz z ofertą programową podlega obecnie bardzo silnym i dynamicznym 
zmianom. Główna wartość przygotowywanej przeze mnie publikacji jest związana z dostarczeniem 
wiedzy na temat trendów i procesów oraz zmian zachodzących w systemach wartości, form 
spędzania wolnego czasu, stylów życia. Tematyka zajęć obejmie swoim zakresem szereg form 
telewizyjnych i gatunków telewizyjnych. Ich rozmaitość umożliwia chwycenie charakterystycznych 
trendów i procesów takich jak choćby ten związany z popularnością programów interwencyjnych, co 
uzasadnić może tezę o znaczącym braku zaufania do państwowych instytucjonalnych form 
rozwiązywania konfliktów społecznych. Wszystkie wykłady zostaną uzupełnione o fragmenty 
programów telewizyjnych. W trakcie zajęć student zapozna się z rozmaitymi gatunkami telewizyjnymi 
oraz paradygmatami kulturowymi prezentowanymi we współczesnej telewizji. Ideą kursu jest 
nauczenie się umiejętności dokonywania analiz i interpretacji wybranych programów telewizyjnych 
oraz ujawniania jego funkcji jawnych i demistyfikacji funkcji ukrytych. Analizie zostaną poddane także 
nowe formy „starego nowego medium”, jakim jest telewizja takie jak Mobile Tv, Personal TV czy 
Google TV. 
 

Kultury miasta – kurs zawieszony 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, dr Ewa Kopczyńska 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Kurs poświęcony jest specyfice kultury miejskiej, z podkreśleniem jej zróżnicowania. 
Wychodząc od ogólnych pojęć socjologicznych, takich jak konsumpcja, czas wolny czy styl życia, 
scharakteryzujemy elementy krajobrazu kulturowego miasta. W trakcie zajęć zwrócimy szczególną 
uwagę na kulturowy pluralizm miasta, zidentyfikujemy obszary, w których te różnice się przejawiają. 
Przyjrzymy się zatem miejskim rozrywkom (parki rozrywki, tereny zielone, puby i restauracje), 
zajrzymy w miejsca charakterystyczne  i znaczące w strukturze miasta (m.in. miejskie ogródki 
działkowe, parki, galerie i muzea, bulwary wiślane i pętle autobusowe), zidentyfikujemy kulturowe 
sensorium miasta (obrazy, dźwięki, zapachy miejskie). Ostatecznie skupimy się na kategorii rytuału, 
by za jej pomocą wyznaczyć szczególne, węzłowe momenty miejskiej kultury.  
Zajęcia będą odbywały się w formule konwersatoriów, będą wymagały przygotowania (lektura 
tekstów z zakresu teorii kultury, antropologii, socjologii czasu wolnego, stylów życia etc.) i aktywności 
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uczestników,  a także realizacji indywidualnych lub grupowych projektów badawczych (badania w 
terenie). 
 

Kultury polityczne 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr Paulina Polak 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Kurs ma formę seminarium, podczas którego studenci zajmować się będą problematyką 
kultury politycznej i jej znaczeniem z punktu widzenia socjologii. W pierwszej części kursu jego 
uczestnicy poznawać będą teoretyczne ujęcia kultury politycznej, jej znaczenie w ustroju 
demokratycznym i rolę w prawidłowym funkcjonowaniu demokracji oraz społeczeństwa 
obywatelskiego. Następnie studenci poznawać będą różne przykłady kultury politycznej, 
zastanawiając się nad jej kształtem w Polsce, a także porównawczo analizując jej oblicza w innych 
państwach europejskich. W ocenie końcowej duży nacisk położony będzie na aktywność w ramach 
zajęć. 
 

Kultury prawne - analiza socjologiczna 

Forma zajęć: wykład połączony z konwersatorium 
Prowadzący: prof.dr Grażyna Skąpska 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne: znajomość podstawowych teorii socjologicznych 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: W ramach kursu omawiane są najważniejsze kultury prawne we współczesnym swiecie, 
w nawiązaniu do podstawowej koncepcji prawa jako elementu kultury. Pierwsza częsć kursu 
poswiecona jest konceptualizacji prawa w teorii socjologicznej i antropologii społecznej (Durkheim, 
Weber, Habermas, Luhmann, Malinowski), w ramach częsci drugiej analizowane są najważniejsze 
kultury prawne (europejska kontynentalna, anglosaska, kultury prawne umocowane religijnie i 
filozoficzne w państwach arabskich oraz w Azji). Częsć ostatnia poswięcona jest kulturom prawnym w 
państawch totalitarnych i dyktatorskich 
 

Leadership, Management and Entrepreneurship in the 21st Century 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: Dr Piotr Prokopowicz 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Leadership has been famously defined as the capacity to translate vision into reality. The 
aim of this interdisciplinary course is to introduce the complex and interconnected nature of three 
defining phenomena of the 21st Century - leadership, management and entrepreneurship. In this 
class, students will learn what it means to be a good leader, what are the key differences between 



57 

 

management, leadership and entrepreneurship, as well as the practical tools to lead and manage. 
Each student is obliged to  conduct a biographical interview with a leader and write and essay titled 
“How to become a leader”. The first part of the class introduces, but is not limited to, the various 
types of leadership, classical and modern theories of management, as well as social and psychological 
determinants of entrepreneurship. The second, practically-oriented part of the course explores the 
tropes of leadership, management and entrepreneurship modern business, science, government, 
non-governmental organizations, and families. 
 

Liberalism and Its Critics: Historical and Contemporary Perspectives 

Forma zajęć: konwersatorium 
Semestr:  semestr zimowy (I) 
Prowadzący: dr Daria Łucka 
Liczba punktów ECTS: 5 
Liczba godzin: 30 
Wymagania wstępne: English language fluency, basic background in sociology, or philosophy, or 
political science 
Forma zaliczenia :  attendance, active participation in class, final exam 
Opis kursu: This course introduces students to the political ideology of liberalism: its classical and 
contemporary versions. The emphasis will be put on basic notions within the liberal discourse: 
freedom, equality, rights, individualism, authority, etc. The course also integrates important 
challenges to the moral and political viability of liberalism, from socialist, conservative, libertarian, to 
communitarian critics. Throughout the course, we will try to answer the following questions: Does 
liberalism overemphasize the importance of an individual, at the expense of community? Are liberal 
societies bound to be selfish and atomized? Do liberal theories rest upon a mistaken view of the self? 
What corrections of liberalism are provided by the critical approaches to it? 
 

Lokomotywa. Mobilna pracownia terenowa 

Forma zajęć: warsztaty 
Prowadzący: dr Aleksandra Wagner, dr Maria Świątkiewicz-Mośny 
Semestr: kurs roczny 
Liczba godzin: 40 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Projekt „Lokomotywa“ odpowiada na potrzeby budowania pomostu pomiędzy wiedzą 
teoretyczną, interpretacją danych empirycznych a ich zastosowaniem w praktyce 
pozauniwersyteckiej. Efekty projektu odnoszą się do trzech wymiarów: 
• rozwijania wrażliwości badawczej: aktywnego poszukiwania inspiracji do badań społecznych w 
otaczającej rzeczywistości 
• budowania motywacji: poprzez spotkania z liderami kształtujemy postawy aktywności, 
odpowiedzialności za własny rozwój i działania 
• umiejętności przechodzenie od teorii i generalizacji danych do praktyki rozumianej jako próby 
aplikacji wiedzy w procesie od diagnozy problemów do generowania rozwiązań  
Studenci, uczestnicy projektu, będą mieli szansę nabyć unikalne kompetencje i doświadczenie biorąc 
udział w zajęciach prowadzonych w terenowym laboratorium. Będą mieli okazję ćwiczyć przekładanie 
wiedzy teoretycznej na praktyczne umiejętności. Obserwując realnie zachodzące procesy będą (ze 
wsparciem prowadzących) opisywać, analizować i interpretować oraz formułować własne opinie oraz 
proponować możliwe rozwiązania realnych problemów, które będą poddawane krytycznej ocenie 
społecznej widowni. 
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Pracując w zespołach rozwiną umiejętności współpracy , przywództwa oraz przyjmowania 
odpowiedzialności za własną pracę. 
 
 

Marketing 

Forma zajęć: wykład 
Prowadzący: prof dr hab Adam Sagan 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Kurs obejmuje zagadnienia podstaw marketingu ze szczególnym uwzględnieniem 
pomiaru efektów marketingowych (marketing metrics). Do szczegółowych zagadnień należą: 
Ewolucja koncepcji marketingu. Marketing-mix. Rozwój nowego produktu. Strategia ceny i 
dystrybucji. Strategia komunikacji. Strategiczne planowanie marketingowe. Strategiczna analiza 
rynku. Segmentacja i pozycjonowanie. Modele zachowania konsumenta. Teoria środków-celów. 
Postawy a zachowania. Analiza reakcji na reklamę. Analiza preferencji, wyboru i lojalności klienta.  
Marketing wartości. Efektywność działań marketingowych. 
 

Mechanizmy dyskryminacji i wykluczenia a media cyfrowe 

Forma zajęć: Praca zaliczeniowa obejmuje opracowanie wniosku o finansowanie projektu 
szkoleniowego dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem. Jej celem jest przygotowanie studenta do 
skutecznego aplikowani o środki na szkolenia z zakresu edukacji komputerowej. Tym samym, 
uczestnicy dostaną możliwość praktycznej aplikacji zdobytej w trakcie zajęć wiedzy z zakresy zjawiska 
cyfrowego wykluczenia. 
Prowadzący: mgr Wit Hubert 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 15 
Liczba ECTS: 2 
Wymagania wstępne: Wstępu do socjologii i Historii myśli społecznej 
Forma zaliczenia: projekt - 50%, obecność - 20% (15 godzin ćwiczeń - 5 spotkań x 3h), aktywność na 
zajęciach - 30% 
Opis kursu: Kurs ma na celu zapoznanie się z socjologiczną perspektywą postrzegania zjawisk 
społecznych związanych z upowszechnieniem się nowych technologii komunikacyjnych. W trakcie 
spotkań będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie o to, jak technologie internetowe wpływają na 
stosunki makrospołeczne i tym samym na strukturę społeczną. Aby tego dokonać konieczne będzie 
zapoznanie się z cechami odróżniającymi społeczeństwo masowe (ery przemysłowej) od 
społeczeństwa sieciowego (ery poprzemysłowej). Różnice te przejawiają się miedzy innymi we 
wzorcach dotyczących nawiązywania i pootrzymywania relacji społecznych. W oparciu o poznaną 
literaturę spróbujemy określić, jakie są nowe typy spójności społecznej i czy korzystanie z nowych 
technologii komunikacyjnych, a w szczególności kompetencje, których to wymaga, mogą tworzyć 
jakieś nowe formy podziałów społecznych. Będziemy się też zastanawiać, czy aby internet i telefonia 
mobilna nie zmieniają naszego postrzeganie przestrzeni i czasu. W oparciu o różne badania, jak i 
własne doświadczania przyjrzymy się procesowi zacieranie się granic pomiędzy różnymi sferami 
naszego życia (osobistą i zawodową, prywatną i publiczną). Korzystając z różnych perspektyw, które 
oferuje socjologia poszukamy odpowiedzi na pytanie o to, czy internet, w szczególności media 
społecznościowe, sprzyjają budowaniu solidarności społecznej, czy może też wzmacniają postawy 
indywidualistyczne i tym samym fragmentaryzują życie społeczne. W trakcie prowadzonych dyskusji 
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zastanowimy się, czy internet jest faktycznie „technologią wolności” pozwalającą na niwelowanie 
różnic w dostępie do wiedzy? Aby to zrobić niezbędne jest poznanie problematyki cyfrowego 
podziału (wykluczenia) oraz tego, jakie niesie ono konsekwencje. 

Metoda biograficzna w socjologii i antropologii 

Forma zajęć: konwersatorium+warsztat 
Prowadzący: dr Grażyna Kubica-Heller 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 15 konwersatorium + 15 warsztat 
Liczba ECTS: 5 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Badania biograficzne stały się na powrót niezwykle ważnym sposobem analizy społecznej 
wskutek przemian w teorii socjologicznej. W antropologii badania biograficzne pokazują sposób w 
jaki konkretne jednostki są ulokowane w kulturze oraz jak kultura jest ugruntowana w 
indywidualnym życiu i doświadczeniu. Auto/biografie umożliwiają wgląd w punkt widzenia członka 
grupy (insider’s point of view). Materiał badawczy nie może być traktowany jako dostarczający 
pewnych informacji o „historycznych faktach” lecz o osobistych światach znaczenia, które można 
dopiero osadzić w kontekście kulturowym. Badacz musi być świadomy roli jakie różne elementy 
kultury odgrywają w mediowaniu i kształtowaniu sposobu w jaki ludzie doświadczają, rozumieją i 
opowiadają swe życie. Szczególnie istotne są następujące kategorie: symbole, sposoby definiowania 
osoby, style narracyjne, struktury polityczne, role genderowe, mikropolityka życia codziennego.  
Kurs ten przybliża problematykę metod narracyjnych w antropologii społecznej i socjologii, zarówno 
od strony teoretycznej, jak i badawczej. Uczestnicy zaznajomią się poza tym z nowymi nurtami w 
teatrze i filmie wykorzystującymi narracje biograficzne. Przede wszystkim studenci zdobędą wiedzę 
potrzebną do prowadzenia badań przy użyciu metody biograficznej, także w kontekście 
wielokulturowym. Każdy z uczestników i uczestniczek przeprowadzi wywiad biograficzny, a następnie 
go zanalizuje. Z materiału uzyskanego z wywiadów tworzymy performans, w którym studenci i 
studentki wcielają się w swoich rozmówców. Ta praktyka artystyczna jest bardzo ważnym 
doświadczeniem badawczym i osobistym dla wszystkich uczestników. 
 

Metody Analizy Danych Tekstowych – poziom 4 (kurs  certyfikowany przez Instytut 
Socjologii i Provalis Research) 

Forma zajęć: projekt 
Prowadzący: dr Grzegorz Bryda, dr Krzysztof Tomanek 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne: ukończenie kursów MADT1, MADT2 i MADT3 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Czwarty poziom kursu z zakresu metod analiz tekstowych skupia się na samodzielnej 
realizacji pod kierunkiem obu prowadzących własnego projektu analitycznego z wykorzystaniem 
zaawansowanych algorytmów i technik analiz jakościowych i ilościowych, które studenci poznawali 
na wcześniejszych zajęciach, na wybranych korpusach danych tekstowych. Projekt realizowany jest 
indywidualnie przez każdego z uczestników zajęć z zastosowaniem łącznym narzędzi: QDA Miner, 
Wordstat. W kursie sięgamy po metody z zakresu Data Mining i Text Mining, uczenia maszynowego i 
przetwarzania języka naturalnego w analizach tekstów z obszaru nauk społecznych. Ukończenie tego 
kursu uprawnia do zdobycia certyfikatu mistrzowskiego w zakresie analiz tekstowych sygnowanego 
przez Instytut Socjologii UJ i Provalis Research. 
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Metody Analizy Danych Tekstowych – poziom 3 (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 
Wymagania wstępne: ukończenie kursów MADT1 i MADT2 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Trzeci poziom kursu z zakresu metod analiz tekstowych ma na celu przekazanie wiedzy z 
zakresu prowadzenia zaawansowanych analiz wielowymiarowych na różnych materiałach tekstowych 
takich jak: indywidualne wywiady pogłębione, wywiady grupowe, blogi, teksty prasowe itp. Praca 
realizowana jest w laboratorium komputerowym z zastosowaniem łącznym narzędzi: QDA Miner i 
Wordstat. Ukończenie tego kursu uprawnia do otrzymania certyfikatu zaawansowanego w zakresie 
analiz danych tekstowych sygnowanego przez Instytut Socjologii UJ i Provalis Research. 
 

Metody jakościowe i ich zastosowanie: seminarium magisterskie 

Forma zajęć: seminarium magisterskie 
Prowadzący: dr Barbara Worek 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 7 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Celem seminarium jest wsparcie studenta w przygotowaniu pracy magisterskiej na 
różnych etapach jej powstawania: począwszy od wyboru problemy badawczego, jego strukturalizacji, 
zaplanowania i realizacji badań, analizy wyników, opracowania wniosków. Na seminarium zaproszeni 
są studenci zainteresowani wykorzystaniem metod jakościowych w różnych obszarach: marketingu,  
analizie polityk publicznych, szeroko rozumianych badaniach socjologicznych. Mile widziane jest 
zainteresowanie problemami metodologii badań jakościowych: możliwościami i ograniczeniami 
podejścia jakościowego, metodologią teorii ugruntowanej, zastosowaniem metod etnograficznych w 
badaniach społecznych, action research, analizą semiotyczną, analizą dyskursu, czy analizą 
konwersacyjną. 
 

Metody jakościowe w analizie polityk publicznych 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr Barbara Worek 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z możliwościami i ograniczeniami 
wykorzystywania metod badań jakościowych w obszarze analizy polityk publicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru rozwoju kapitału ludzkiego i rynku pracy. Dyskusji zostaną poddane takie 
zagadnienia jak zastosowanie metod jakościowych w podejściu polityk opartych na dowodach 
(evidence based policy), wykorzystanie metody foresight w prognozowaniu, tworzenie scenariuszy 
rozwoju, zastosowanie analizy narracyjnej i  jakościowej analizy porównawczej (QCA) w obszarze 
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polityk publicznych, a także możliwość zastosowania metod jakościowych do identyfikacji 
mechanizmów przyczynowych. 
 

Metody monograficzne 

Forma zajęć: seminarium warsztatowe (max 10 osób) 
Prowadzący: dr Marta Klekotko 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Kurs nawiązuje w dużym stopniu do tradycji krakowskiej szkoły etnograficzno-
socjologicznej związanej z tzw. metodą integralną i nazwiskiem Kazimierza Dobrowolskiego. Celem 
kursu jest poznanie założeń metodologicznych oraz nauka praktycznych umiejętności prowadzenia 
monograficznych badań terenowych oraz badań typu studium przypadku. Uczestnicy kursu poznają 
mocne i słabe strony monografii terenowej jako metody badań socjologicznych. Omówione zostaną 
założenia metod monograficznych, począwszy od tradycyjnej metody monograficznej, poprzez 
monografie problemowe po studia poszerzonych przypadków. W trakcie kursu uczestnicy zostaną 
zapoznani nie tylko z metodologicznymi studiami nad metodą monograficzną czy studium przypadku, 
ale też będą uczestniczyć w analizie kilku wybranych prac socjologicznych, opartych na wykorzystaniu 
tej metody. Uczestnicy kursu będą również samodzielnie przygotowywać projekty badań 
monograficznych. 
 

Metody Wizualizacji Danych – poziom 1 (kurs certyfikowany przez Instytut Socjologii i 
QlikView) 

Forma zajęć: laboratorium 
Prowadzący: Dr Krzysztof Tomanek 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne: zaliczony kurs z zakresu metod empirycznych badań społecznych, kurs z 
zakresu podstaw statystyki 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Kurs przygotowany został dla studentów, którzy zainteresowani są nie tylko analizą 
danych, ale przed wszystkim metodami wizualizacji danych. Jest to pierwszy moduł 
dwusemestralnego kursu prezentujący podstawy wizualizacji danych. W ramach zajęć 
zaprezentowane będą różnorodne techniki wizualizacji pozwalające na prezentacje wyników analiz w 
postaci dynamicznych: wykresów, tabel, map. Kurs ma postać laboratorium, podczas którego 
uczestnicy pracować będą z programem QlikView. Uczestnicy kursu otrzymują licencję programu do 
celów szkoleniowych na czas trwania kursu. Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu uczestnictwa 
sygnowanego przez Instytut Socjologii UJ oraz firmę Qlik.  
Program kursu:  
1. Kluczowe element oprogramowania analitycznego i ich rola w: przechowywaniu danych, 
modelowani, analizie, wizualizacji.  
2. Zbiory oparte na jednym i wielu źródłach danych.  
3. Tabele logiczne, skojarzenia między tabelami, konkatenacja wielu tabel w jedną.  
4. Podstawowe techniki eksploracji i wizualizacji danych.  
5. Wizualizacje statyczne – wizualizacje dynamiczne.  
6. QlikView: nawigacja, sposoby opisu danych, możliwości wizualizacji.  
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7. Co to jest Dashboard?  
8. Jak zbudować „Dynamiczny Dashboard”?  
a. Prezentacja danych w czasie  
b. Prezentacja danych dla grupy obiektów  
c. Wykresy dynamiczne: słupkowe, liniowe, radarowe, rozrzutu, siatkowe, kołowe, lejkowe, blokowe, 
zegarowe, Mekko.  
9. Techniki pogłębiania danych wizualizowanych: selekcje, wielokrotne selekcje, odwołania cykliczne.  
10. Tabele przestawne statyczne i dynamiczne. 
 

Metody Wizualizacji Danych – poziom 2 (kurs certyfikowany przez Instytut Socjologii i 
QlikSense) 

Forma zajęć: laboratorium 
Prowadzący: Dr Krzysztof Tomanek 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne: Zaliczony kurs Metody Wizualizacji Danych – poziom 1 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Jest to drugi moduł dwusemestralnego kursu poświęconego metodom wizualizacji 
danych. W ramach zajęć zaprezentowane będą techniki wizualizacji, które pozwalają na 
podejmowanie decyzji nie tylko przez użytkownika, ale też grupę użytkowników raportu. Podczas 
zajęć zbudujemy: bazę czerpiącą dane z wielu źródeł danych; wizualizację z których korzystać może  
wielu użytkowników w tym samym czasie; prezentację wybranych wyników analiz na mapach. Kurs 
kończy się otrzymaniem certyfikatu uczestnictwa sygnowanego przez Instytut Socjologii UJ oraz firmę 
Qlik.  
Program kursu:  
1. Zaawansowane techniki wizualizacji: geo-wizualizacje, łączenie wielu źródeł danych, budowanie 
opowieści z zastosowaniem dynamicznych wizualizacji.  
2. Kluczowe element oprogramowania wykorzystującego wiele źródeł danych, publikującego dane 
dla wielu użytkowników.  
3. Budowa bazy danych pochodzących z wielu źródeł: łączenie tabel, łączenie obiektów analitycznych.  
4. Czym różnią się Dashboardy od scorecardów?  
5. Reguły percepcji: wielość danych vs. dane podstawowe i pogłębianie danych.  
6. Łączenie danych z mapami: point maps, polygon maps.  
7. Sposoby wykorzystania danych w wizualizacjach na mapach. 
 

Miasta w perspektywie demograficzno-społecznej – kurs zawieszony 

Forma zajęć: konwersatorium z elementami wykładu 
Prowadzący: prof. dr hab. Krystyna Slany 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 15 
Liczba ECTS: 2 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: W trakcie kursu studenci/studentki zapoznają się z demograficzno-społecznymi 
zagadnieniami rozwoju, funkcjonowania i problemów polskich miast. Pokazane zostanie jak kwestie 
demograficzne i społeczne wzajemnie się splatają i generują charakterystyczne zjawiska i procesy 
znamienne dla miast początku XXI wieku. W Polsce mamy 908 miast, w tym 16 miast powyżej 200 
tys. (miasta metropolitalne), najwięcej zaś jest miast małych i średnich, tereny miejskie zamieszkuje 
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23,2 mln ludzi, wskaźnik urbanizacji wynosi ok. 60% - fakty te wpływają m.in. na plany rozwojowe i 
zagospodarowanie przestrzenne, zdrowie, jakość życia, dostęp do dóbr i usług , miejsca pracy, kapitał  
ludzki, organizację aktywności obywatelskiej, ale i też na takie zjawiska jak bieda, przemoc, 
wykluczenia,  zagrożenia ekologiczne i katastrofy.  Zagadnienia demograficzno-społeczne  
analizowane będą w odniesieniu do ruchu naturalnego, struktur demograficznych oraz  migracji 
wewnętrznych i zagranicznych. Uwaga zwrócona  zostanie  m.in. na witalność niektórych miast, 
starość i starzenie się demograficzne,  depopulację, koncentrację w tzw. zlewniach migracyjnych, 
zmiany w rodzinach, widoczność wielokulturowości, polaryzację i nierówności. Wykorzystane zostaną 
strategie rozwojowe największych miast polskich i raporty na temat jakości życia w miastach. 
 

Międzybranżowe warsztaty projektowania przestrzeni 

Forma zajęć: warsztaty 
Prowadzący: dr Marta Smagacz-Poziemska, dr Marcjanna Nóżka 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne: Kurs jest obowiązkowy dla studentów specjalizacji „Społeczeństwo miejskie”; 
uczestnicy kursu spoza tej specjalizacji powinni jednocześnie realizować kurs "Socjologia przestrzeni i 
architektury”. 
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Celem kursu jest kształcenie umiejętności współpracy międzybranżowej. Kurs będzie 
realizowany w trybie intensywnym (listopad 2015), przede wszystkim w formule warsztatów 
projektowych. Przygotowane projekty zostaną zaprezentowane w katalogu i monografii oraz podczas 
wystaw/y. Zajęcia realizowane są czteroetapowo: 1) część organizacyjna i wykładowa (z aktywnym 
udziałem studentów biorących udział w warsztatach); 2) desk research i badania terenowe, 
prowadzone w odniesieniu do wybranego obszaru miasta; 3) wykorzystanie przeprowadzonych analiz 
i zastosowanie ich w procesie projektowym poszukując rozwiązań formalnych i estetycznych dla 
wybranej przestrzeni - miejsca w mieście; 4) opracowanie katalogu i monografii oraz udział w 
wystawie (grudzień-styczeń 2016). Kurs będzie już szóstą edycją takich warsztatów, a trzecią, w której 
obok Wydziału Architektury Wnętrz ASP i Wydziału Architektury PK, udział wzięliby studenci Instytutu 
Socjologii UJ. 
 

Migracje zagraniczne Polaków - wczoraj, dziś, jutro? 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Przedmiotem kursu jest prezentacja, analiza i dyskusja poświęcona migracjom 
zagranicznym Polaków w długiej (kilkudziesięcioletniej) perspektywie czasowej. Podstawowym celem 
jest określenie i rejestracja zarówno motywacji (czynników subiektywnych), jak i obiektywnych 
uwarunkowań tej mobilności. Przedmiotem uwagi są: strategie migracyjne jednostek, strategie 
migracyjne rodzin, obiektywne czynniki wypychające (ekonomiczne, społeczne, kulturowe). Celem 
kursu jest ustalenie i sporządzenie rejestru przyczyn i mechanizmów migracji zagranicznych; 
odtworzenie trendów migracyjnych, przeszłych, aktualnych i przyszłych; sporządzenie portretu 
polskiego emigranta – obecnego i tego z poprzednich dekad. W ramach zajęć zostaną przedstawione 
i, wykorzystane w analizie i dyskusji główne koncepcje teoretyczne z zakresu socjologii migracji. 
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Modelowanie strukturalne ze zmiennymi ukrytymi 

Forma zajęć: wykład i ćwiczenia 
Prowadzący: prof. dr hab. Adam Sagan, dr Magdalena Jelonek 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 15 wykład, 15 ćwiczenia 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne: Kurs analizy danych 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Kurs jest poświęcony zapoznaniu studentów z procesem budowy i zastosowaniom modeli 
równań strukturalnych (SEM) w badaniach społecznych i marketingowych. W strukturze przedmiotu 
znajdują się następujące zagadnienia: Specyfikacja i identyfikacja modelu ( Zmienne ukryte w 
modelowaniu strukturalnym, Specyfikacja modelu strukturalnego, Identyfikacja modelu ) Ogólny 
model strukturalny ( Model pomiarowy i strukturalny,Efekty mediacyjne i moderacyjne w modelu 
strukturalnym ) Estymacja modelu ( Proces estymacji, Metody estymacji, Problemy estymacji ) 
Ewaluacja modelu ( Dobroć dopasowania, Wskaźniki dopasowania ), Interpretacja parametrów 
modelu ( Typy standaryzacji parametrów, Istotność statystyczna  parametrów ) Respecyfikacja 
modelu ( Zasady respecyfikacji, Indeksy 
modyfikacyjne ) Alternatywne ujęcia modeli strukturalnych ( LVPLS, Bayesowskie modele 
strukturalne ). Ćwiczenia są prowadzone z wykorzystanie programu AMOS. Wykłady uwzględniają 
budowy modeli w programach R (lavaan, plspm) i Mplus 
 

Moderator dyskusji grupowych 

Forma zajęć: warsztaty 
Prowadzący: dr A.Wagner 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 15 
Liczba ECTS: 2 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Kurs ma na celu praktyczne ćwiczenie umiejętności efektywnej moderacji grupowej. 
Nabyte umiejętności przydadzą nie tylko przyszłym moderatorom, ale także trenerom, liderom 
zespołów, nauczycielom i wykładowcom, badaczom realizującym wywiady grupowe- słowem, 
wszystkim którzy staną przed zadaniem poprowadzenia dyskusji grupowej. Uczestnicy poznają zasady 
moderacji i facylitacji grupowej, międzynarodowe standardy pracy moderatorów . Na podstawie 
nagrań audiowizualnych różnych form pracy grupowej przeanalizują role moderatorów oraz różne 
sytuacje komunikacyjne i związane z nimi modele zachowań. Następnie, sami wcielając się w role i 
uczestników, i moderatora w formie ćwiczeń warsztatowych będą mieli okazję poprowadzenia 
różnych form dyskusji grupowej . Nacisk położony zostanie na umiejętność samooceny i korekty 
własnych zachowań komunikacyjnych w kontekście komunikacji grupowej. 
 

Moderator dyskusji grupowych - część 2 

Forma zajęć: warsztat 
Prowadzący: dr Grzegorz Bryda 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 15 
Liczba ECTS: 3 
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Wymagania wstępne: ukończony lub równoległe uczestnictwo w kursie moderator dyskusji 
grupowych - część 1 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Kurs ma na celu rozwijanie i doskonalenie umiejętności prowadzenia wywiadów 
grupowych (fokusów). W trakcie zajęć studenci poznają zasady pracy z różnymi uczestnikami grup 
fokusowych, rozumienia i pracy z wykorzystaniem dynamiki grup dyskusyjnych, budowania 
scenariuszy i sposobu zadawania pytań w zależności od sytuacji komunikacyjnych, kształcenia 
kompetencji komunikacyjnych niezbędnych do prowadzenia wywiadów grupowych. Rozwinięciem i 
dopełnieniem tego kursu jest analiza  danych z wywiadów grupowych z wykorzystaniem narzędzi 
CAQDAS. 
 

Nowe media i ich społeczne funkcje 

Forma zajęć: Uczestnicy w trakcie warsztatów przygotowywać się będą do napisania 6-7 
stronicowego eseju akademickiego na wybrany wcześniej temat. Możliwe będzie współautorstwo 
pracy w zespołach 2 do 3 osób. 
Prowadzący: mgr Wit Hubert 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 15 
Liczba ECTS: 2 
Wymagania wstępne: Wstępu do socjologii i Historii myśli społecznej 
Forma zaliczenia: projekt - 50%, obecność - 20% (15 godzin ćwiczeń - 5 spotkań x 3h), aktywność na 
zajęciach - 30% 
Opis kursu: Zajęcia mają przybliżyć studentom społeczne implikacje upowszechnienia się technologii 
internetowych. W trakcie kursu będziemy zarówno aplikować znane nam pojęcia i koncepcje 
socjologiczne do opisu funkcji społecznych, jakie pełnią nowe technologie informacyjne, jak również 
zgłębiać nowe koncepcje wyjaśniające krytycznie zjawiska związane z bogactwem sieci. Uczestnicy 
omawiać będą wpływ nowych mediów na takie obszary życia społecznego jak: gospodarka, polityka i 
władza, kultura czy prawo. Rozważać, więc będziemy to, w jaki sposób rewolucja cyfrowa tworzy 
nowe rynki i jak przekształca współczesną gospodarkę orientując ją jeszcze mocniej w stronę 
procesów, w których to głównym zasobem jest informacja. Społeczeństwo informacyjne wytwarza 
nie tylko nowe formy twórczości (kultura konwergencji), ale zmienia też zasady gry rynkowej i 
politycznej. Internet jako technologia cyfrowa oparta o logikę sieci wymaga też nowych rozwiązań 
prawnych, np. w zakresie prawa własności intelektualnej. Ponadto sporo uwagi poświęcone zostanie 
analizie wpływu internetu na dobrostan psychiczny jednostki oraz towarzyszące temu procesy 
poznawcze. Zastanawiać się będziemy również nad tym, jak upowszechnienie się nowych technologii 
kształtuje strukturę i stosunki społeczne. Aby powyższe rozważania były prowadzone na możliwie 
wysokim poziomie potrzebne jest poznanie szerokiego spektrum teorii społeczeństwa sieciowego. 
Dlatego też podstawą konwersatoriów będzie krytyczna dyskusja nad zaproponowaną literaturą. 

Organization development 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: Dr Piotr Prokopowicz 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: This evidence-based, practical course builds directly on students’ experiences in 
organizations as well as their (optional) knowledge of organizational sociology, enriching it with 
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complementary approaches in organizational development and planning. Students will create, 
develop and manage a virtual organization with a mission, vision and strategic plan of their choosing. 
The course will focus on practical issues in organizational development, including (but not limited to): 
organizational planning and development, strategic planning, teamwork and project management. 
Each class shall conclude with practical, evidence-based tips for organizational development and 
planning. 
For each class, students are required to read the obligatory readings or prepare a specific task / 
presentation. 
 

Płeć w mass mediach i filmie 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 15 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Studia genderowe mają w Polsce niedługą tradycję. Najczęściej są kojarzone z 
radykalnym feminizmem. Gender czyli płeć kulturowa, w odróżnieniu od sex czyli płci biologicznej, to 
konstrukt kształtowany na wielu, bardzo różnych, obszarach i poprzez szereg dyskursów. Kurs ma na 
celu zapoznać słuchaczy z wieloma zagadnieniami i dyskursami, które w efekcie konstruują zbiorową 
świadomość i wiedzę na temat takich społeczno-kulturowych kategorii jak „kobiecość” i „męskość”. 
Analiza tych kategorii zostanie przeprowadzona na obszarze sztuki filmowej, medialnej oraz 
współczesnej kultury audiowizualnej. 
 

Podstawy grafiki komputerowej 

Forma zajęć: warsztaty 
Prowadzący: mgr Kamila Zarembska 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 20 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Trudno dziś zajmować się czynnie komunikacją bez podstawowych umiejętności 
graficznych.  
Kurs stanowi więc niezbędne uzupełnienie profesjonalnego warsztatu socjologa komunikacji. 
Uczestnicy opanują umiejętności przygotowywania plakatów, wizytówek, prostych grafik 
okolicznościowych na potrzeby komunikacji w mediach społecznościowych, jak i podstaw 
przygotowania do druku. 
 

Polish Society Through Documentary Film and Ethnography 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr Grażyna Kubica-Heller 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 5 
Wymagania wstępne: Knowledge of English 
Forma zaliczenia: egzamin 
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Opis kursu: The course is an introduction to the sociological and cultural problems of Polish society, 
which are presented through several themes: 
- The role of Catholicism in Polish social life, 
- Jews and Polish Memory, 
- Socialism and Post-socialism, 
- Minorities and pluralisation of public sphere, 
- Post-war expulsions and contemporary migrations. 
These themes are presented via documentary films made by best Polish (and not only Polish) film-
makers, accompanied by ethnographic texts written mainly by Krakovian scholars. This way students 
will receive deeper knowledge about Polish society based on visuality and empirical studies done 
locally. This material will be a starting point for discussions in the classroom, and will enable students 
to engage in the problems of the country they visit (in the case of Erasmus students) or will help 
them to see their own culture from another perspective (in the case of Polish students). Students will 
prepare a group project that will dwell in visuality and participant observation. 
 

Polskie drogi do dobrobytu 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z problemami sytuującymi się na styku 
socjologii konsumpcji, socjologii migracji i teorii modernizacji dotyczącymi polskiego współczesnego 
społeczeństwa. Przedmiotem analizy i dyskusji konwersatoryjnej są: właściwe naszemu 
społeczeństwu sposoby realizacji wskazanego celu, czyli indywidualne i rodzinne strategie obliczone 
na podniesienie poziomu i jakości życia; główne bariery utrudniające realizację zamierzeń i, z drugiej 
strony, szanse ich realizacji. Omawiane na zajęciach problemy mają pomóc ich uczestnikom w 
doprecyzowaniu swoich zainteresowań badawczych dotyczących społeczeństwa polskiego, a także 
zapoznać ich z wybranymi metodami jego badania. 
 

PR w praktyce 

Forma zajęć: warsztaty 
Prowadzący: Przemysław Bednarz, Jarosław Flis, Ewa Krupnik,Aleksandra Wagner 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 40 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne: PR jako wiarygodny dialog z otoczeniem lub PR jako forma komunikacji firmy z 
otoczeniem 
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Kurs ma charakter warsztatowy. Odbywa się w 4 modułach( wszystkie są obowiązkowe): 
PR w polityce, PR w biznesie, PR w NGO, PR w Kosciele. Każdy blok prowadzi inny wykładowca- 
praktyk. Zajęcia odbywają się po 10 godzin w różnych terminach. Warunkiem zaliczenia kursu jest 
zaliczenie wszystkich modułów. Public Relations to dynamicznie rozwijająca się dyscyplina 
akademicka, ale także wciąż zyskująca na znaczeniu praktyczna działalność ludzi i instytucji. 
Konsultanci PR - to nie spin doktorzy, to osoby, których celem jest rzeczowe doradztwo Zarządom 
firm i organizacji na temat tego, jak skutecznie komunikować się z otoczeniem. jak budować zaufanie, 
dobre relacje, jak najlepszy klimat dla rozwoju instytucji. Doradztwo tego rodzaju wymaga nie tylko 
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rozwiniętej wrażliwości, umiejętności interpersonalnych i etyki, ale także funkcjonalnego warsztatu: 
znajomości metod i technik projektowania i ewaluacji działań komunikacyjnych. 
Warsztaty PR w praktyce mają na celu umożliwienie studentom przećwiczenie zastosowania owych 
technik. W bezpiecznych warunkach, pod okiem ekspertów można sprawdzić jak w praktyce działają 
znane z teorii rozwiązania 
 

Procesy grupowe 

Forma zajęć: konwersatorium, warsztat 
Prowadzący: dr Maria Świątkiewicz-Mośny 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 15 (8 godzin konwersatorium, 7 godzin warsztatów) 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Podczas warsztatów studenci zdobędą wiedzę  na temat procesów grupowych oraz będą 
mieli okazję wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Kurs pomyślany jest jako uszczegółowienie 
tematyki omawianej na kursie Mikrostruktury społeczne realizowanym na studiach I stopnia. 
Przedmiotem szczególnego zainteresowania będą takie procesy i zjawiska jak: dynamika grupowa, 
relacje wewnątrzgrupowe i międzygrupowe, konflikty, asertywność, myślenie grupowe, słuchanie 
grupowe. Omawiane zagadnienia i proponowane ćwiczenia pozwolą uczestnikom warsztatów lepiej 
radzić sobie z zadaniami wymagającymi współpracy w grupie. Zdobędą też podstawowe umiejętności 
zarządzania grupą. 
 

Projektowanie badań społecznych 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr Jolanta Perek-Białas + doktoranci 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Celem kursu jest uporządkowanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej projektowania badań 
społecznych. Zajęcia będą się koncentrować na szczegółowej analizie planów badawczych i ich 
dopasowania do pytań badawczych o różnym charakterze. Dyskusja i praca warsztatowa będzie się 
opierała na analizie studiów przypadku wybranych badań i zastosowanych w nich podejść 
badawczych. Szczególną uwagę zwrócimy na studia poświęcone analizie dynamiki zjawisk 
społecznych i właściwych dla tego celu planach badawczych: sondażu powtarzalnym, badaniach 
panelowych, badaniach kohort demograficznych. Omówione zostanie także podejście 
eksperymentalne i quasi-eksperymentalne. Studenci zdobędą wiedzę dotyczącą projektowania tego 
typu badań, a także praktyczne umiejętności związane z doborem próby właściwej dla danego planu 
badawczego. Kurs jest zaprojektowany nie tylko jako proste repetytorium, przypominające treści z 
poprzednich etapów studiów, lecz także jako rozszerzenie i pogłębienie posiadanej wiedzy. 
Podsumowaniem zajęć  i zarazem formą zaliczenia będzie przygotowanie przez studentów 
samodzielnego projektu badawczego 
 

Przemiany intymności. Obóz badań jakościowych 

Forma zajęć: obóz badawczy 
Prowadzący: mgr Ewelina Warumzer, Beata Domanik 
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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.  
 

Public Relations jako forma komunikowania organizacji ze społeczeństwem 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr A.Wagner 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Kurs przeznaczony jest dla studentów zamierzających realizować warsztaty PR w 
praktyce. Służy omówieniu różnych form i narzędzi stosowanych współcześnie w obszarze Public 
Relations. Słuchacze analizować będą strategie PR realizowane w różnych sytuacjach (kryzys, PR 
wewnętrzny, produktowy, korporacyjny itp.), dyskutować nad celami i możliwościami skutecznej 
komunikacji organizacji z otoczeniem. 
Zajęcia opierać się będą na analizie typu case study. Słuchacze podzielenie na mniejsze zespoły 
prezentować będą wybrane do analizy kampanie PR realizowane przez firmy i instytucje. 
Wspólnie dyskutować będziemy nad zasadnością użycia danych narzędzi, technik, kanałów. Oceniać 
ich efektywność, identyfikować słabe i mocne strony a także proponować alternatywne rozwiązania. 
 

Racism and nationalism in the contemporary world 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr Annamaria Orla-Bukowska 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne: basic coursework in social sciences, intermediate english fluency 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: The course will begin with the basic terminology as it has been defined heretofore (e.g., 
racism, nationalism, ethnocentrism, stereotype, prejudice, etc.) in various languages at various times. 
The definitions will be compared and analyzed against the backdrop of different historical and 
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sociopolitical contexts. Examining past cases of racism and fundamentalist nationalisms for similar 
patterns, parallels will be drawn between historical situations in which the rise of such phenomena 
can be foreseen and predicted. Also explored will be how individual and collective identities are 
shaped and become intertwined. Racism and nationalism as political ideologies as well as political 
violence will be debated. The academic perspectives represented will be the fields of social 
anthropology, political anthropology, social psychology, and sociology. 
 

Reading Anthropology Between the Lines 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr Annamaria Orla-Bukowska 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne: intermediate English fluency 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: The focus of social anthropology is no longer limited to fieldwork conducted in distant 
and remote areas of the world. Since the 1970s and 1980s, especially European scholars have been 
doing what is known as "anthropology at home": applying the methodology of social anthropology to 
study one's own culture as if it was foreign, as if the researcher was an "outsider", rather than an 
"insider" to his/her own society. In this course, students will (usually in group discussions with the 
lecturer and/or classmates) distinguish and discuss differences between cultures (i.e., local, regional, 
national, or global) but, above all, investigate aspects of their own "home" cultures as well as of 
Kraków culture. Students will learn anthropological analysis of everyday life and the found 
environment - interpreting the surrounding milieu. 
 

Rodziny, macierzyństwo, ojcostwo, polityka 

Forma zajęć: seminarium 
Prowadzący: prof. dr hab. Krystyna Slany 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Celem kursu jest ukazanie głębokich i dynamicznych przemian rodziny/rodzin w później 
nowoczesności z wyeksponowaniem nie tylko strukturalnych, ale przede wszystkim kulturowych ich 
uwarunkowań.  Nacisk położony zostanie na procesualność i konstruowanie wielości i różnorodności 
rodzin (doing family), udokumentowanie że prywatne jest polityczne. Ukazane zostaną złożone 
problemy rodzin, odchodzenie od homogeniczności, jednorodności i uniwersalności.  Analizie 
poddane zostanie rodzicielstwo, macierzyństwo, ojcowanie, troska i opieka w rodzinach, wpływ 
ekonomii na praktyki rodzinne , work-life balance oraz  kwestia upolitycznienia rodzicielstwa , polityki 
wobec rodzin.Uwaga skupi się także na alternatywnych formach życia rodzinnego, jak: kohabitacja, 
singlowanie, monoparentalność, związki homoseksualne. Zagadnienia rodzin analizowane będą z 
perspektywy  paradygmatu strukturalno-kulturowych zróżnicowań i intersekcjonalnych powiązań 
pomiędzy  klasą społeczną, rasą, płcią, orientacją seksualną, religią, wiekiem (itd.) . 
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Samorząd terytorialny - aktorzy i reguły gry 

Forma zajęć: wykład 
Prowadzący: dr hab. Andrzej Bukowski 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 15 
Liczba ECTS: 2 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze strukturą i funkcjonowaniem instytucji 
samorządowych na szczeblu lokalnym (gminy, powiaty) i wojewódzkim (województwa samorządowe) 
oraz kluczowymi aktorami, powiązanymi z tym strukturami (politycy, urzędnicy, interesariusze 
zewnętrzni). W szczególności omawiane będę instytucje formalno-prawne (regulacje prawne o 
charakterze międzynarodowym i krajowym, dokumenty organizacyjne), bezpośrednio i pośrednio 
odnoszące się do samorządu terytorialnego oraz struktury polityczne i administracyjne, 
funkcjonujące na różnych szczeblach ustroju terytorialnego państwa (gmina, powiat, województwo 
samorządowe). 
 

Seminarium magisterskie: ilościowe badanie zjawisk społecznych 

Forma zajęć: seminarium magisterskie 
Prowadzący: dr Szymon Czarnik, dr Marcin Kocór 
Semestr: semestr zimowy i letni 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 7 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis: Seminarium przeznaczone jest dla studentów chcących oprzeć swą pracę magisterską na 
ilościowej analizie danych empirycznych, zebranych samodzielnie bądź udostępnionych przez 
instytucje badawcze. W toku seminarium dyskusji poddawane będą pomysły, projekty badawcze i 
wyniki analiz przygotowanych przez uczestników. Naczelnym celem jest oczywiście przygotowanie 
prac magisterskich, które dzięki swej jakości „bronić będą się same”. 
 

Seminarium magisterskie (I rok): Tożsamość  - religia – biografia w nowoczesności i 
ponowoczesności : ciągłość  i  zmiana 

Forma zajęć: seminarium magisterskie 
Prowadzący: prof. dr hab. Irena Borowik 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 7 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Zakres tematyczny prac  magisterskich prowadzonych w ramach oferowanego  
seminarium dotyczyć ma naukowej penetracji  trzech tytułowych pojęć w zmieniających się 
warunkach społecznych. W  Polsce można jeszcze znaleźć środowiska i grupy społeczne, w których 
utrzymuje się tradycyjny kształt życia społecznego (ciągłość wzorców kulturowych, biograficznych, 
religijnych, rodzinnych, stabilna tożsamość) a jednocześnie można obserwować całkowicie  nowe 
typy więzi społecznych (przykładowo Mirosława Marody mówi o „wspólnocie szatni” – więź oparta 
na ulotnym, okazjonalnym, wspólnym „interesie” jakim jest przyjście w to określone miejsce  - teatr, 
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klub fitness, itp., i co jeszcze?). To rozpięcie polskiego społeczeństwa pomiędzy ciągłością a zmianą 
stwarza unikalne możliwości badań. 
Przykładowo:  
- w odniesieniu do biografii  porównanie pokoleń, penetracja  percepcji określonego okresu życia 
(biografia jako tzw. stages of life), analiza pewnego typu wydarzeń, szczególnie radowsnych lub szc 
traumatycznych (biografia jako tzw. turning points); 
- w odniesieniu do tożsamości pole penetracji również jest niezwykle szerokie – przykładowo 
tożsamość różnego rodzaju grup:  mniejszości – narodowych, subkulturowych, etnicznych,; 
środowisk; członków stowarzyszeń, fanów klubów sportowych. Ciągłość i zmiana tożsamości. 
Tożsamość a transformacja w Polsce i Środkowo-Wschodniej Europie. 
- w odniesieniu do religii : obecność różnych form religii  w zmieniającej się rzeczywistości, także   w 
Polsce jak i w każdym kraju europejskim a także na świecie:   
Potencjalne tematy mogą obejmować TAKŻE 2 lub  WSZYSTKIE 3 POJĘCIA JEDNOCZEŚNIE 
- Tożsamość a Kościoły narodowe we współczesnym świecie  (miejsce religii na scenie publicznej, 
religia dominująca a religie mniejszościowe, religia a świadomość narodowa, religia a 
nacjonalizm/nacjonalizmy; religia a polityka,  partie polityczne a wartości religijne , religia a 
transformacja społeczna, religia a ekonomia, religia a dobroczynność itp.); 
- Punkty zwrotne biografii (biografia artysty, konwersja religijna, konwersja „na ateizm”, tożsamość 
konwertytów)  
- Tożsamość mniejszości religijnych i nowe ruchy religijne (tożsamość religijna a tożsamość 
narodowa, pogranicze narodowo-religijne,  wizerunek mniejszości religijnych w mass mediach, 
konwersja religijna itp.); 
 

Seminarium magisterskie (II rok): Tożsamość - religia - biografia w nowoczesności i 
ponowoczesności: ciągłość i zmiana 

Forma zajęć: seminarium magisterskie 
Prowadzący: prof. dr hab. Irena Borowik 
Semestr: kurs roczny 
Liczba godzin: 60 
Liczba ECTS: 14 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Zakres tematyczny prac  magisterskich prowadzonych w ramach oferowanego  
seminarium dotyczyć ma naukowej penetracji  trzech tytułowych pojęć w zmieniających się 
warunkach społecznych. W  Polsce można jeszcze znaleźć środowiska i grupy społeczne, w których 
utrzymuje się tradycyjny kształt życia społecznego (ciągłość wzorców kulturowych, biograficznych, 
religijnych, rodzinnych, stabilna tożsamość) a jednocześnie można obserwować całkowicie  nowe 
typy więzi społecznych (przykładowo Mirosława Marody mówi o „wspólnocie szatni” – więź oparta 
na ulotnym, okazjonalnym, wspólnym „interesie” jakim jest przyjście w to określone miejsce  - teatr, 
klub fitness, itp., i co jeszcze?). To rozpięcie polskiego społeczeństwa pomiędzy ciągłością a zmianą 
stwarza unikalne możliwości badań. 
Przykładowo:  
- w odniesieniu do biografii  porównanie pokoleń, penetracja  percepcji określonego okresu życia 
(biografia jako tzw. stages of life), analiza pewnego typu wydarzeń, szczególnie radowsnych lub szc 
traumatycznych (biografia jako tzw. turning points); 
- w odniesieniu do tożsamości pole penetracji również jest niezwykle szerokie – przykładowo 
tożsamość różnego rodzaju grup:  mniejszości – narodowych, subkulturowych, etnicznych,; 
środowisk; członków stowarzyszeń, fanów klubów sportowych. Ciągłość i zmiana tożsamości. 
Tożsamość a transformacja w Polsce i Środkowo-Wschodniej Europie. 
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- w odniesieniu do religii : obecność różnych form religii  w zmieniającej się rzeczywistości, także   w 
Polsce jak i w każdym kraju europejskim a także na świecie:   
Potencjalne tematy mogą obejmować TAKŻE 2 lub  WSZYSTKIE 3 POJĘCIA JEDNOCZEŚNIE 
- Tożsamość a Kościoły narodowe we współczesnym świecie  (miejsce religii na scenie publicznej, 
religia dominująca a religie mniejszościowe, religia a świadomość narodowa, religia a 
nacjonalizm/nacjonalizmy; religia a polityka,  partie polityczne a wartości religijne , religia a 
transformacja społeczna, religia a ekonomia, religia a dobroczynność itp.); 
- Punkty zwrotne biografii (biografia artysty, konwersja religijna, konwersja „na ateizm”, tożsamość 
konwertytów)  
- Tożsamość mniejszości religijnych i nowe ruchy religijne (tożsamość religijna a tożsamość 
narodowa, pogranicze narodowo-religijne,  wizerunek mniejszości religijnych w mass mediach, 
konwersja religijna itp.); 

Seminarium magisterskie 

Forma zajęć: seminarium magisterskie 
Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach 
Semestr: kurs roczny 
Liczba godzin: 60 
Liczba ECTS: 14 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Spotkania i konsultacvje w ramach kursy skoncetrowane zostaną na kontroli 
poszczególnych etapów przygotowania przez uczestników pracy magisterskiej. Podstawą zaliczenia 
jest ocena przedłożonej pracy magisterskiej. 
 
 

Seminarium magisterskie: "Świat poza miastem” 

Forma zajęć: seminarium magisterskie 
Prowadzący: dr hab. Piotr Nowak 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 90 (1,5 roku) 
Liczba ECTS: 7 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Seminarium poświęcone specyfice życia społecznego na obszarach wiejskich. Szczególna 
uwaga poświęcona będzie problematyce, rozwoju kapitału społecznego wśród ludności wiejskiej. 
 

Seminarium magisterskie – „Współczesne społeczeństwo: wyzwania nowoczesnych 
technik komunikacyjnych” 

Forma zajęć: seminarium 
Prowadzący: dr hab. Marian Niezgoda, prof. UJ 
Semestr: letni (dla I roku), cały rok (dla II roku) 
Liczba godzin: 90 
Liczba ECTS: 7 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Seminarium ma otwartą formułę tematyczną obejmującą zagadnienia szeroko 
rozumianego wpływu nowoczesnych technik komunikacyjnych na procesy zachodzące we 
współczesnym społeczeństwie. Przedmiotem analiz będą zjawiska wywoływane przez ich 
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zastosowanie, w tym kreowanie nowej przestrzeni społecznej., do której przenosi się wiele 
kontaktów i interakcji, gdzie tworzą się nowe typy zbiorowości (społeczności) ; próba odpowiedzi na 
pytania o właściwości rzeczywistości on-line i off-line i ich wzajemnych związków. Kurs jest 
zorientowany na przybliżenie studentom koncepcji teoretycznych, które kładą nacisk na analizę 
procesów społecznych typowych dla nowego typu społeczeństwa oraz wyników badań w tym 
zakresie (społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo Sieci, społeczeństwo medialneteorie nowych 
mediów. Chciałbym się skoncentrować na szukaniu odpowiedzi na następujące pytania:  
1. czy nowoczesne techniki komunikowania rzeczywiście wytworzyły (tworzą) nowym typ 
społeczeństwa? Jeśli tak, to, jakie są jego szczególne cechy?  
2. Jaki jest wzajemny związek dwóch typów rzeczywistości? Która z nich ma wpływ na 
funkcjonowanie ludzi (jednostek), ich szanse życiowe, pozycje społeczne, sposoby życia 
3. Jaki jest wpływ nowoczesnych technologii komunikacyjnych i technik gromadzenia, zarządzania  i 
wykorzystywania informacji na różne sfery życia społecznego: a. sferę gospodarki – pojawieniu się 
nowego odmiennego zapotrzebowania na kwalifikacje, nowych form pracy, zjawisk takich jak e-
commerce, e-business, distance work jako efektu pojawienia się „nowych mediów”;  b. sferę polityki 
– wykorzystania sieci komputerowych i Internetu do organizowania  kampanii politycznych i 
pojawiania się nowych form aktywności politycznej i uprawiania polityki;  c. sferę kultury – 
pojawienie się form aktywności kulturalnej, dzięki Internetowi i Web2.0 – przejście od „konsumenta” 
do twórcy; d. sferę edukacji – konieczności kształcenia się w społeczeństwie opartym na wiedzy i 
kwestii utrzymujących się nierówności w dostępie do edukacji, konkurencji dla szkoły ze strony 
nowych mediów, szans  i zagrożeń, jakie stwarza distance learning, konfliktu systemów wartości 
generowanego przez globalne przekazy medialne; e. sferę religii – zmiana form komunikowania we 
wspólnotach religijnych; f. sferę więzi społecznej j tworzenia sieci więzi „wirtualnych” w 
cyberprzestrzeni, słabych – zmieniających naszą „codzienność”, szczególnie widoczną w postaci 
portali społecznościowych.  Jest to oczywiście ogólna rama, pozwalająca na znalezienie interesującej 
problematyki odnoszącej się do nowych zjawisk i procesów generowanych przez nowe media, które 
zdominowały nasze życie społeczne. 

Seminarium magisterskie: Zróżnicowanie kulturowe i procesy tożsamościowe 

Forma zajęć: seminarium magisterskie 
Prowadzący: dr hab. Jacek Nowak 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Kurs jest pierwszą/wprowadzającą częścią 3 semestralnego seminarium magisterskiego. 
Dyskutowane będą zagadnienia zróżnicowania kulturowego i procesy konstruowania tożsamości 
społecznych. Studenci uczestniczący w kursie będą mogli zapoznać się z antropologiczną perspektywą 
analizy złożonych procesów identyfikacyjnych. Dyskutować będziemy strategie tożsamościowe 
wybranych grup i społeczne reguły tworzenia rzeczywistości społecznej.  Poznamy zasady 
kategoryzowania świata społecznego, nazywania, waloryzowania i pozycjonowania ‘swoich’ i 
‘obcych’. Uczestnicy seminarium zobowiązani będą do przygotowania planu pracy magisterskiej, 
konceptualizacji pojęć oraz ramowego planu swoich projektów badawczych,  które realizowane będą 
w kolejnych semestrach. 
 

Seminarium magisterskie: Socjologia życia publicznego 

Forma zajęć: seminarium magisterskie 
Prowadzący: dr hab. Kaja Gadowska 
Semestr: semestr letni (II) 
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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. 
 

Skalowanie w badaniach społecznych i marketingowych 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: prof dr hab. Adam Sagan 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne: Kurs modelowania strukturalnego ze zmiennymi ukrytymi 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Kurs obejmuje zagadnienia budowy skal złożonych w badaniach społecznych. W 
szczególności dotyczy następujących zagadnień. Pojęcia pomiaru ( Pomiar bezpośredni i pośredni, 
zasady 
pomiaru, poziomy pomiaru ). Modele i procedury pomiaru (Zmienne ukryte i wskaźniki, procedura 
pomiaru, procedura COARSE ). Klasyczna teoria testu (Błąd systematyczny i przypadkowy,rzetelność i 
trafność skali, miary rzetelności). Czynnikowe modele rzetelności (rho Joreskoga, AVE,współczynniki 
dolnej granicy) Modele IRT (Model Mokkena, modele Rascha i Birnbauma,ocena modelu IRT,  
wspólczynniki rzetelności skali IRT) . Ekwiwalencja kulturowa skali (Rodzaje ekwiwalencji, Pomiar 
ekwiwalencji metrycznej w modelu CFA. zróżnicowane funkcjonowanie skali - DIF) Modele IRT a CFA - 
podsumowanie. Praca własna studentów z wykorzystaniem bibliotek programu R. 
 

Sociology of Organizations 

Forma zajęć: warsztat 
Prowadzący: dr Piotr Prokopowicz 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: We spend at least half of our waking hours interacting with or within organizations; this 
course aims at problematizing, understanding and practically applying classical and modern 
sociological approaches to this experience. 
The main objectives of this course are to gain an in-depth knowledge of both classical and modern 
concepts of organization, and understand the relationship between organizational theory, research, 
and practice. 
The course will focus on major issues linking organizational theory and its application in modern 
business, non-governmental and public organizations including (but not limited to): rationality in 
organizations, scientific management, organizational culture, technical and social environment of 
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organizations, organizational change, leadership, management, and power, as well as the efficiency 
and equity in organizations. 
 

Sociology of organized crime 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 5 
Wymagania wstępne: Knowledge of English language 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: The course is focused on social and cultural aspects of organized crime. By using 
sociological concepts, models and theories we will analyze criminal organizations such as Sicilian 
Mafia, Italian-American Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra, Sacra Corona Unita, Yakuza, Chinese 
Triads, Russian Mafia, Columbian drug cartels, etc. Special attention will be paid on the the way these 
criminal groups organize, how they recruit members, which are their main lucrative activities, and to 
which degree they manage to penetrate in civil society and public institutions. 
 

Sociology and Psychology of Terrorism 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 5 
Wymagania wstępne: Knowledge of English language 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: The course is focused on social and cultural aspects of organized crime. By using 
sociological concepts, models and theories we will analyze criminal organizations such as Sicilian 
Mafia, Italian-American Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra, Sacra Corona Unita, Yakuza, Chinese 
Triads, Russian Mafia, Columbian drug cartels, etc. Special attention will be paid on the the way these 
criminal groups organize, how they recruit members, which are their main lucrative activities, and to 
which degree they manage to penetrate in civil society and public institutions. 
 

Sociology of Sex Work 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr Agata Dziuban 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: The aim of this course is in-depth analysis of the social phenomena of sex work. First of 
all, different theoretical perspectives and contemporary academic debates on sex work and 
prostitution will be discussed. Students will have a chance to examine alternative – if not, conflicting 
– sociological (and feminist) approaches to sex industry and critically reflect upon their grounding 
and empirical validity. Secondly, focus will be placed on the complex character of sex work and its 
social, cultural, economic and political dimensions. Thus, we will scrutinise not only historically 
changing hegemonic and counterhegemonic representations of sexual commerce and sex workers, 
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different legal frameworks and policies governing prostitution in Europe and other regions 
(criminalisation-legalisation-decriminalisation continuum) but also wide variety of practices, work 
settings and labour markets constituting internal dynamic of sex industry. Eventually, we will shift to 
‘sex work politics’ by exploring the genealogy of sex worker movement and analysing many different 
identities and political engagements underlying collective mobilisation among sex workers globally 
and in the European region. 
 

Socjologia administracji publicznej 

Forma zajęć: seminarium 
Prowadzący: dr Kaja Gadowska 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 5 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Seminarium obejmuje pogłębione studia w zakresie socjologii administracji publicznej. W 
ramach zajęć omówione zostaną definicje i modele administracji publicznej, administracji rządowej 
oraz administracji samorządowej. Studenci zapoznają się z klasyfikacją organów administracji, 
działami administracji rządowej, zadaniami administracji, jak również zagadnieniami związanymi z 
organizacją i zarządzaniem w administracji publicznej. Omówiona zostanie historia nowożytnej 
administracji. Analizie poddany zostanie proces tworzenia oraz zasady funkcjonowanie służby 
cywilnej oraz samorządu terytorialnego w Polsce. W ramach zajęć omówione zostaną również 
dysfunkcje administracji, w szczególności nieprawidłowości w procesie stanowienia prawa, w 
zamówieniach publicznych, w decyzjach podatkowych oraz w nadzorze właścicielskim nad spółkami 
skarbu państwa. Ponadto omówione zostaną metody badawcze w socjologii administracji. 
Cel zajęć stanowi zapoznanie studentów socjologii z zasadami organizacji i funkcjonowania 
administracji publicznej w Polsce, jak również zapoznanie z metodami badań tej sfery. 
 

Socjologia filmu 

Forma zajęć: wykład i ćwiczenia 
Prowadzący: dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 45 
Liczba ECTS: 5 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Kino jest bogatym zbiorem bardzo interesującego materiału analitycznego dla socjologa. 
Współczesna kinematografia podejmuje bardzo ważne tematy, stawia wiele pytań oraz próbuje 
znaleźć na nie odpowiedzi, chociaż zdarza się, że jedynie prezentuje problemy pozostawiając widzom 
szansę na interpretacje.  
 W trakcie kursu studenci zostaną zapoznani z różnymi obrazami i problemami współczesnych 
ponowoczesnych społeczeństw, jakie są prezentowane w filmach. Podejmowana tematyka dotyczyć 
będzie zagadnień i kwestii istotnych zarówno dla funkcjonowania jednostki, jak i zbiorowości w 
społeczeństwie. Będzie zatem podczas zajęć omawiana na przykład kwestia kształtowania się 
tożsamości jednostkowej i grupowej, socjalizacja Dio bycia członkiem społeczeństwa, ruchy 
społeczne, podziały klasowe, kształtowanie się stylów życia, stosunku do różnych etapów życia 
ludzkiego: dzieciństwa, młodości czy starości, odwołanie do spraw ciała i rodziny czy relacji 
międzyludzkich w ponowoczesnej i konsumpcyjnej rzeczywistości.   
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 Celem kursu będzie analiza rozmaitych obrazów współczesnych ponowoczesnych 
społeczeństw prezentowanych w obrazach filmowych oraz zapoznanie studentów z wieloma 
perspektywami i rozmaitymi sposobami traktowania różnych zagadnień w kontekście znanych 
koncepcji i teorii socjologicznych. W trakcie kursu będą stawiane pytania o znaczenie nadawcy, który 
porusza określone tematy i sposoby stawianych przez niego pytań. Podjęte zostaną próby 
odpowiedzenia na pytanie o istnienie uniwersalnych, ponadczasowych kwestii oraz subiektywnych, 
zdeterminowanych indywidualnym statusem, rasą, narodowością czy płcią odniesień do odwiecznych 
społecznych zagadnień takich jak kształtowanie tożsamości, znaczenie ról społecznych, 
funkcjonowanie różnych grup społecznych.  
  Kurs będzie bogato ilustrowany materiałem filmowym. 
 

Socjologia finansów 

Forma zajęć: wykład 
Prowadzący: dr hab. Wiesław Gumuła, Prof. UJ 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Dwie sfery gospodarki: finanse i sfera realna. Finanse w perspektywie ekonomicznej. Co 
wnosi teoria socjologiczna do badań gospodarki?  Socjologia finansów, socjologia rynków 
finansowych, socjologia fiskalna. Socjologia finansów jako odpowiedź na hipertrofię rynków 
finansowych w XXI wieku. 
Instytucje finansowe (banki komercyjne , fundusze inwestycyjne, otwarte fundusze emerytalne, 
pracownicze programy emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, zabezpieczenia społeczne). 
Bankowość centralna i polityka pieniężna a porządek społeczny.  Fundusze emerytalne i starzenie się 
społeczeństwa. Giełda – uczestnicy, inwestorzy, otoczenie społeczne. 
  Finanse instytucji niefinansowych (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo). 
Socjologia fiskalna. Społeczny kontekst finansów publicznych. Podatki.  
Rynki finansowe. Pieniądz i „płacidła” we współczesnym społeczeństwie. Od społeczeństwa 
gotówkowego do bezgotówkowego. Rozwój instrumentów finansowych. Przemiany światowego 
systemu finansowego. Kulturowe zakorzenienie indywidualnych i zbiorowych inwestorów. Społeczny 
kontekst kryzysu finansowego w latach 2007 – 2008. Zamieszanie finansowe w Unii Europejskiej. Od 
globalizacji do finansjalizacji. 
 

Socjologia gospodarki 

Forma zajęć: seminarium 
Prowadzący: dr hab. Wiesłąw Gumuła, prof. UJ 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Co wnosi teoria socjologiczna do badań gospodarki?  Socjologia gospodarki, socjologia 
finansów, socjologia rynków finansowych. 
Dwie sfery gospodarki: sfera realna oraz finanse.  Rynek. Pieniądz i „płacidła” we współczesnym 
społeczeństwie. Od społeczeństwa gotówkowego do bezgotówkowego. Rozwój instrumentów 
finansowych. Finanse w perspektywie ekonomicznej. 
Instytucje finansowe. Rynki finansowe. Instrumenty finansowe. 
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 Gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i państwo. Socjologia fiskalna.  
Przemiany światowego systemu gospodarczego. Społeczny kontekst kryzysu finansowego w latach 
2007 – 2009. Zamieszanie finansowe w Unii Europejskiej. Od globalizacji do finansjalizacji. 
 

Socjologia i antropologia konsumpcji 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Celem kursu jest omówienie podstawowych kategorii analitycznych oraz wątków 
badawczych z zakresu socjologii i antropologii konsumpcji; a następnie zastosowanie omówionych 
kategorii do opisu i analizy polskiego społeczeństwa: a/ jego aspiracji, możliwości i strategii 
konsumpcyjnych; b/ przemiany jego struktury, a także postępującego materialnego rozwarstwienia; 
c/ obiektywnych barier utrudniających realizację aspiracji (konsumpcyjnych).   
Omawiane na zajęciach problemy mają dostarczyć wiedzy potrzebnej do doprecyzowania 
zainteresowań i pasji badawczych oraz do określenia przedmiotu pracy magisterskiej lub obszaru, w 
którym będzie się ona sytuować. 
 

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. 

Socjologia i filozofia kultury 

Forma zajęć: wykład 
Prowadzący: dr Agata Dziuban 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
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Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Celem kursu jest prezentacja zagadnień z obszaru kultury w aspekcie porównawczym. W 
trakcie kursu omówione będą główne pojęcia klasyczne i współczesne teorie kultury. Kultur jest 
wspólnym obszarem badawczym Filozofii, socjologii i antropologii społecznej. Punktem wyjścia jest 
filozofia Kartezjusza, ujęta w kategoriach myślenia jako zasady systemowej, która uzasadnia 
koncepcję ludzkiej natury. 
 

Socjologia języka 

Forma zajęć: wykład 
Prowadzący: dr M.Majewska 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 6 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Kurs ma na celu przybliżenie studentom zagadnień związanych z socjologią języka. 
 

Socjologia miasta: teorie, badania i aplikacje 

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 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Jest to kurs pomyślany jako wprowadzenie do nowej specjalizacji na socjologicznych 
studiach magisterskich, specjalizacji o nazwie Społeczeństwo miejskie. Dążąc do realizacji tych 
wykładów stawiam sobie trzy cele. Po pierwsze, swoiste ulokowanie problematyki miejskiej w historii 
i współczesnym obrazie myśli oraz badań socjologicznych. Po drugie, swoiste rozpisanie 
rzeczywistości miejskiej na czynniki składowe o społecznej wymowie. Po trzecie, wskazanie na 
podwalin miejskiej polityki społecznej i polityk publicznych. Kurs ma mieć przy tym wymowę 
„globalną”, z wyrazistym odwoływaniem się do międzynarodowych propozycji i dyskusji. 
 

Socjologia przestrzeni i architektury 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr Marta Smagacz-Poziemska 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 15 
Liczba ECTS: 2 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: W ramach kursu zostaną przedstawione i przedyskutowane główne ujęcia teoretyczne 
obecne w naukach społecznych, a dotyczące kategorii przestrzeni i miejsca. Omówione będą 
zagadnienia związane z percepcją i waloryzacją przestrzeni, a także związki planowania i 
projektowania z zachowaniami ludzi. Przestrzeń i architektura (przede wszystkim miejska) będzie 
analizowana jako równoczesny rezultat działań społecznych i jako kontekst mający wpływ na praktyki 
społeczne. Z uwagi na powiązanie kursu z Międzybranżowymi warsztatami, poddamy dyskusji rolę 
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(faktyczną i potencjalną) wiedzy socjologicznej i socjologów w procesie planowania zmian 
przestrzennych. 
 

Socjologia wizualna 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: mgr Ewelina Warumzer 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 60 
Liczba ECTS: 5 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Celem kursu jest zdobycie umiejętności w analizowaniu materiałów wizualnych takich jak 
filmy, reklamy, sztuka wizualna w oparciu o poznane na wykładzie z socjologii wizualnej koncepcje i 
teorie. Istotną wartością kursu jest także rozwinięcie socjologicznej wyobraźni, umiejętności 
postrzegania świata poprzez „oko” kamery. Żyjemy w modelu w społeczeństwie określanym jako 
fotospołeczeństwo, czyli uniwersalnym projekcie obejmującym wszelkie praktyki społeczne 
konstruowane wokół wizualności i widzialności. W trakcie zajęć będziemy odkrywać i analizować owe 
społeczne praktyki. Będziemy się koncentrować na obszarach widzialnych i zakrytych.  Jednostka jest 
dzisiaj w społeczeństwie fotografem – obywatelem, oznacza to, że trzymając aparat w ręce 
uczestniczymy przede wszystkim w życiu społecznym. Celem kursu socjologii wizualnej jest zatem 
odkrycie wymiarów owego społecznego życia z obiektywem. 
 

Socjologia zdrowia, choroby, zaburzeń psychicznych i niepełnosprawności 

Forma zajęć: seminarium magisterskie 
Prowadzący: dr hab. Hubert Kaszyński 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 7 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Praca w ramach seminarium skupiona będzie przede wszystkim wokół zagadnień 
badawczych odnoszących się do: 1) społecznych determinantów i korelatów zdrowia psychicznego 
oraz zaburzeń psychicznych, 2) podstawowych obszarów życia codziennego osób doświadczających 
szeroko rozumianych trudności emocjonalnych, a związanych z leczeniem, niepełnosprawnością, 
zatrudnieniem, czasem wolnym, aktywnością obywatelską, życiem rodzinnym i seksualnym, 3) 
zróżnicowanych przejawów piętna społecznego i metod jego niwelowania oraz 4) działań 
promujących zdrowie psychiczne. 
 

Specyfika badań nad miastem i społecznościami miejskimi I 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr hab. Jacek Nowak i dr Grażyna Kubica-Heller 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Ideą kursu jest prezentacja i analiza możliwości badania rzeczywistości miejskiej, jakie 
stwarzają różnorodne paradygmaty i perspektywy teoretyczno-metodologiczne. Kurs stanowi 
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wprowadzenie w różnorodne perspektywy badania miasta, jego przestrzeni i mieszkańców, jak i 
rozmaitych zjawisk miejskich związanych z funkcjonowaniem miasta i zamieszkujących je 
społeczności. Uczestnicy kursu poznają różnorodne podejścia i perspektywy badawcze aplikowane do 
analizy miejskich fenomenów, wykorzystujące zarówno metody ilościowe i jakościowe, dane zastane, 
jak i wywołane, prowadzone zarówno dla celów naukowo-poznawczych jak i diagnostyczno-
aplikacyjnych. W pierwszej części kursu (semestr zimowy) omówione zostaną między innymi 
antropologiczne badania nad organizacją przestrzeni miejskiej (społeczne wytwarzanie miejsc, 
zawłaszczanie przestrzeni), badanie domen symbolicznych, kwestie zbiorowego przepracowania 
przeszłości miasta (badania miejskiej polityki historycznej), badania wielokulturowości i 
zróżnicowania etnicznego w mieście, antropologia wizualna miasta, kwestie ideologiczne w 
projektowaniu miasta, współczesne przykłady badań etnograficznych, itp. W ramach kursu 
analizowane będą przypadki wykorzystania omawianych podejść w konkretnych badaniach i 
projektach badawczych, które pozwolą zrozumieć ich istotę oraz posłużą do dyskusji na temat 
przydatności, zalet i słabości poszczególnych podejść oraz możliwości i ograniczeń, jakie stwarzają. 
Kurs zorientowany jest na rozwój praktycznych umiejętności badawczych studentów, dlatego obok 
analizy przypadków wykorzystania omawianych podejść, zakłada się również organizację zajęć w 
terenie i próby samodzielnego wykorzystania przez uczestników kursu poznanych wcześniej 
perspektyw badawczych. 
 

Specyfika badań nad miastem i społecznościami miejskimi II  – kurs zawieszony 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr Marta Klekotko i dr Barbara Worek 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Kurs jest kontynuacją kursu „Specyfika badań nad miastem i społecznościami miejskimi 
I”. Ideą kursu jest prezentacja i analiza możliwości badania rzeczywistości miejskiej, jakie stwarzają 
różnorodne paradygmaty i perspektywy teoretyczno-metodologiczne. Kurs stanowi wprowadzenie w 
różnorodne perspektywy badania miasta, jego przestrzeni i mieszkańców, jak i rozmaitych zjawisk 
miejskich związanych z funkcjonowaniem miasta i zamieszkujących je społeczności. Uczestnicy kursu 
poznają różnorodne podejścia i perspektywy badawcze aplikowane do analizy miejskich fenomenów, 
wykorzystujące zarówno metody ilościowe i jakościowe, dane zastane, jak i wywołane, prowadzone 
zarówno dla celów naukowo-poznawczych jak i diagnostyczno-aplikacyjnych. W drugiej części kursu 
(semestr letni) omówione zostaną między innymi kwestie badania problemów społecznych w mieście 
z wykorzystaniem perspektywy szkoły chicagowskiej, przypadki badania kulturowych wymiarów 
funkcjonowania miasta i stylów życia w mieście z wykorzystaniem perspektywy „teorii scen” (nowej 
szkoły chicagowskiej), badania tożsamości miasta, wykorzystanie danych zastanych w studiach nad 
miastem, kwestie zastosowania analizy dyskursu do badania obszarów konfliktowych w mieście, 
przypadki badania więzi sąsiedzkich i samoorganizacji mieszkańców, badania związane z 
zapobieganiem przestępczości w społecznościach miejskich, itp. W ramach kursu analizowane będą 
przypadki wykorzystania omawianych podejść w konkretnych badaniach i projektach badawczych, 
które pozwolą zrozumieć ich istotę oraz posłużą do dyskusji na temat przydatności, zalet i słabości 
poszczególnych podejść oraz możliwości i ograniczeń, jakie stwarzają. Kurs zorientowany jest na 
rozwój praktycznych umiejętności badawczych studentów, dlatego obok analizy przypadków 
wykorzystania omawianych podejść, zakłada się również organizację zajęć w terenie i próby 
samodzielnego wykorzystania przez uczestników kursu poznanych wcześniej perspektyw 
badawczych. 
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Społeczeństwo obywatelskie - społeczeństwo miejskie – kurs zawieszony 

Forma zajęć: wykład połączony z konwersatorium 
Prowadzący: prof. dr hab. Grażyna Skąpska 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Kurs poświęcony jest analizie koncepcji społeczeństwa obywatelskiego w zastosowaniu 
do miasta i przestrzeni miejskiej , jako ważnego społecznego kontekstu tworzenia się i 
funkcjonowania obywatelskości i więzi obywatelskich. Problematyka kursy składa się z trzech części. 
W części pierwszej przeprowadzona będzie analiza najważniejszych teorii społeczeństwa 
obywatelskiego oraz koncepcji obywatelstwa, w części drugiej omówione zostaną przykłady  „miast 
obywatelskich” oraz charakterystycznych dla nich instytucji, w części trzeciej analizowane będą 
czynniki kształtujące obywatelskie uczestnictwo. 
 

Społeczeństwo polskie w obrazach medialnych i filmowych 

Forma zajęć: seminarium magisterskie 
Prowadzący: dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 7 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: W trakcie zajęć studenci będą pracować nad jednym z wybranych przez siebie tematów 
badawczych. Seminarium jest poświęcone w szczególności społeczeństwu polskiemu oraz jego 
reprezentacjom w obrazach filmowych, medialnych i prezentacjom na portalach społecznościowych. 
 

Społeczeństwo polskie w obrazach medialnych i filmowych (II) 

Forma zajęć: seminarium magisterskie 
Prowadzący: dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 7 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Analiza filmowych i medialnych obrazów społeczeństwa polskiego. 
 

Społeczeństwo rozwoju 

Forma zajęć: Konwersatorium 
Prowadzący: dr Marta Klekotko 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Dlaczego niektóre kraje wciąż walczą z głodem, a inne cieszą się społecznym i 
ekonomicznym dobrobytem? Co to znaczy, że społeczeństwo jest rozwinięte? Co jest istotą rozwoju? 
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Czy wysokie PKB jest równoznaczne ze szczęściem obywateli? Jakie są zagrożenia obranych ścieżek 
rozwoju? Co możemy z tym zrobić? Kiedy zaczęło się zacofanie Polski? Oferowany kurs dostarcza 
odpowiedzi na te, jak i na wiele innych pytań o rozwój i zacofanie, ich mechanizmy, przyczyny i skutki, 
a także rozwiązania, jak z zacofaniem i negatywnymi skutkami rozwoju walczyć. Przedmiot kursu 
stanowią klasyczne teorie rozwoju społecznego, tj. teorie modernizacji, teorie rozwoju zależnego, 
teoria systemu światowego oraz teorie rozwoju endogennego. Kurs wprowadza w tematykę rozwoju 
społecznego, zaznajamiając studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami studiów nad 
rozwojem (m.in. stadia wzrostu Rostowa, kapitalizm peryferyjny, długi wiek szesnasty, zależność od 
szlaku, itp.). W trakcie kursu dyskutowane będą studia przypadków, a studenci zachęcani będą do 
samodzielnej analizy przyczyn rozwoju i zacofania wybranych krajów. 
 

Sport i media 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr hab. Piotr Nowak 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Kurs ten to analiza sportu jako zjawiska społeczno-kulturowego. Zajęcia podzielone będą 
na dwie części. W pierwszej teoretyczno-historycznej omówiona zostanie geneza sportu oraz 
podstawowe pojęcia służące do analizy sportu i procesów w nim zachodzących: kultura fizyczna, 
sport i jego rodzaje, wychowanie fizyczne, olimpizm, wartości związane z ciałem. W drugiej części 
skoncentrujemy się na procesach wzajemnych relacji pomiędzy mediami i sportem. Szczegółowej 
analizie poddane zostaną relacje sportu z telewizją, prasą, Internetem. Poddane zostanie również 
zjawisko e-sportu. 
 

Statystyczna analiza danych 

Forma zajęć: laboratorium 
Prowadzący: dr Marcin Kocór 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Zajęcia mają charakter łączony: wykładowo-warsztatowy. Głównym celem kursu jest 
rozszerzenie wiedzy na temat podstawowych technik analitycznych, omawianych w ramach 
Wprowadzenia do statystycznej analizy danych – i wykorzystanie tej wiedzy w praktyce do analizy 
rzeczywistych danych społecznych.  
Pierwsza część kursu odwołuje się do podstaw statystyki opisowej oraz najpopularniejszych testów 
parametrycznych i nieparametrycznych (badanie różnicy średnich, korelacji oraz zależności w 
tabelach krzyżowych).  
Druga część kursu obejmuje regresję liniową dwóch i więcej zmiennych (w tym przygotowanie 
danych, uwzględnianie interakcji, diagnostykę modelu i interpretację wyników). 
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Systemy Informacji Geograficznej w badaniach nad miastem i w polityce miejskiej – kurs 
zawieszony 

Forma zajęć: laboratorium GIS 
Prowadzący: dr Piotr Trzepacz 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 15 
Liczba ECTS: 2 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: W ramach kursu studenci poznają istotę i zasady funkcjonowania systemów informacji 
geograficznej. Podczas zajęć w laboratorium komputerowym ćwiczą możliwości zastosowania GIS dla 
wizualizacji danych przestrzennych oraz prowadzenia analiz przestrzeni miejskiej przy użyciu GIS. 
Poznają źródła danych przestrzennych oraz możliwości ich wykorzystania do badań nad miastem. 
Studenci poznają podstawowe funkcje oprogramowania ArcGIS. Zdobywają umiejętności niezbędne 
dla przygotowania mapy cyfrowej służącej analizom przestrzeni miasta. Zapoznają się również z 
bazami danych przestrzennych zawierających dane o strukturach społeczno-demograficznych i 
ekonomicznych ludności. 
 

Światowy system finansowy perspektywie socjologicznej 

Forma zajęć: seminarium 
Prowadzący: dr hab. Wiesław Gumuła, Prof. UJ 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Finanse globalne. Finansjalizacja społeczeństwa z perspektywy ewolucji światowego 
systemu finansowego na początku XXI wieku.  
Jak doszło do wielkiej nierównowagi pomiędzy światowym systemem finansowym a gospodarką 
realną?  Światowa piramida finansowa – i jej społeczne konsekwencje. Ubankowienie społeczeństwa.  
Od społeczeństwa gotówkowego do bezgotówkowego. 
Tchórzostwo moralne w czasach finansjalizacji. 
 Sekurytyzacja. „Głupi pieniądz”.  Dług jako bazowy instrument finansowy. Rynki finansowe jako 
wehikuły globalizacji. Rynki finansowe jako procesja symulakrów. Światowe rynki finansowe a 
gospodarki narodowe. 
 Światowy kryzys finansowy 2008 – 2009. Zamieszanie finansowe w Unii Europejskiej. Społeczne 
konsekwencje funkcjonowania jednolitego obszaru walutowego w strefie euro. Socjologia fiskalna z 
perspektywy jednolitego obszaru walutowego.. Od długu prywatnego do długu publicznego. 
Strategie „zażegnywania” światowego kryzysu finansowego z perspektywy ich społecznych 
następstw. 
Analiza dyskursu na temat finansjalizacji współczesnego świata.  Emocje na parkiecie. 
 

Teoria gier jako narzędzie analizy socjologicznej 

Forma zajęć: wykład i ćwiczenia 
Prowadzący: dr Szymon Czarnik 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 (orientacyjnie 20 w. + 10 ćw.) 
Liczba ECTS: 4 
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Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Jak ujął to Ken Binmore: „Gra toczy się, ilekroć ludzie mają cokolwiek do czynienia ze 
sobą”. Teoria gier jest zatem próbą ścisłego opisu wzajemnych oddziaływań ludzi na siebie oraz 
ustalenia racjonalnego sposobu postępowania w sytuacjach społecznej współzależności. Celem kursu 
jest przegląd zagadnień poruszanych w ramach teorii gier z perspektywy ich zastosowań do opisu i 
wyjaśniania fundamentalnych zjawisk społecznych, takich jak współpraca i konflikt, wzajemność, 
zaufanie, reputacja, altruizm, bezpieczeństwo, koordynacja działań.  
Jako uzupełnienie analizy teoretycznej omówione zostaną także wyniki eksperymentów z udziałem 
ludzi oraz symulacji komputerowych (turniej Axelroda). W ramach zajęć uczestnicy będą mieli 
sposobność samodzielnego rozegrania niektórych omawianych gier. Nieunikniona doza matematyki i 
logiki podawana będzie w porcjach nie wywołujących niestrawności. 
 

Teorie socjologiczne wobec wyzwań współczesnosci 

Forma zajęć: wykład, ćwiczenia 
Prowadzący: prof. dr Grażyna Skąpska (wykła) dr Kaja Gadowska (ćwiczenia) dr Paulina Polak 
(ćwiczenia) 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: wykład 30 godzin, ćwiczenia 30 godzin 
Liczba ECTS: 6 
Wymagania wstępne: znajomosć historii socjologii 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: W ramach kursu omawiane są podejscia teoretyczne oraz badawcze we współczesnej 
socjologii, na tle konceptualizacji współczesnego społeczeństwa (społeczeństwa póżnej 
nowoczesnosci, społeczeństwa ponowoczesnego). W szczególnosci wykłady i ćwiczenia poswięcone 
są problemom społecznej dynamiki, procesualnosci struktur i porządku społecznego, nowym formom 
więzi społecznej w globalizującym się swiecie (społeczeństwo sieciowe). Wykłady, ćwiczenia oraz 
pokaz trzech filmów mają służyć ukształtowaniu umiejętnosci stosowania aparatury pojęciowe 
współczesnych teorii w badaniach empirycznych 
 

The Anthropology of Cultural Pluralism 

Forma zajęć: wykład&ćwiczenia 
Prowadzący: dr Annamaria Orla-Bukowska 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30w & 30ćw 
Liczba ECTS: 6 
Wymagania wstępne: basic coursework in social sciences, intermediate english fluency 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: The aim of this course is to familiarize students with an anthropological approach to the 
issue of cultural pluralism (also known as multiculturalism, cultural diversity, etc.). There will be 2 
class meetings per week (attendance at both is mandatory): one devoted primarily to lecture, the 
other primarily devoted to class and/or small group discussions. Students will learn to study, analyze, 
and comprehend different groups via anthropological perspectives and methodologies. 
Considered will be official policies as well as social attitudes towards the presence of various ethnic, 
religious, and other cultures. Additionally, the natural mechanisms which create and enable 
coexistence will be investigated. Certain theoretical problems connected with the issue of cultural 
pluralism will be introduced. The changing face of multiculturalism as a historical necessity or the 
result of recent changes will be examined. 
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The Anthropology of Eastern Europe 

Forma zajęć: wykład, ćwiczenia terenowe 
Prowadzący: dr hab. Marcin Lubaś 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 45 
Liczba ECTS: 5 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: The course is an introduction to the Anthropology of modern Eastern Europe. Drawing 
from across Eastern Europe (Poland, Czech Republic, Slovakia, Ukraine, Romania, Hungary, 
Macedonia, Bosnia, Serbia, Croatia, and Bulgaria), we will demonstrate, how socio-cultural 
anthropologists examine modern social institutions, organizations, and social arrangements: 
corporations, knowledge and biotechnologies, social exclusions and boundaries, military operations, 
secularization and religious fundamentalism, art and public events. We will tackle the consequences 
of the global “neoliberal” order and regulating social live and ways of conduct in the countries of the 
region. In this regard our task will be to probe the economic and political processes that underpin 
post-socialist transformation in Eastern Europe. We will analyze the forms of social exclusions and 
cultural strategies for accommodating marginalization during the period of the post-socialist 
transformation. We will trace the ideological consequences of the social inequalities and tensions in 
the form of popular conspiracy theories. One broad area of our discussion will be so called ‘bio-
politics’. One dimension of this regime is the politics of ethnic cleansings – mobilization of the means 
of violence and terror for the purpose of mass slaughter (former Yugoslavia will be our case in point).  
We will also focus on the consequences of biotechnologies and the new reproductive technologies 
on the dominant views on family and kinship relationships in some parts of Eastern Europe. In this 
context the bitter conflict between secular and religious models of family life will be discussed. We 
will reflect on the political art and political/aesthetic performance in the form of public events.  Last 
but not least, we will address the question of gender inequality and the regulations regarding uses of 
body. 
 

The Heart of Society: Sociological Theories on Social Movements 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 5 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Course in English focused on basic elements of sociological theories of social movements. 
Students are obliged to read required materials and actively participate in in-class discussions. Each 
participant is obliged to prepare one introduction to discussion based on the material suggested by 
the course instructor.Moreover, each participant in obliged to prepare a short essay i.e. 3000 - 4000 
words. Final exam is an oral exam based on the read materials and prepared essay. 
 

The Holocaust and Its Memory in Poland 

Forma zajęć: seminar and study trips 
Prowadzący: prof. dr hab. Marek Kucia 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: seminar 20 and one study trip 10 or seminar 10 and two study trips at 10 each 
Liczba ECTS: 4 
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Wymagania wstępne: The course presupposes the basic knowledge of the Holocaust in the context 
of World War II, and of Poland in the 20th century. Students who do not have this basic knowledge 
are welcome to the course but are advised to consult available references and text 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: The Holocaust, that is the persecution and murder of European Jews by Nazi Germany 
and its collaborators between 1933 and 1945, occurred largely in Nazi-occupied Poland. The majority 
of Holocaust victims were the Jews of Poland. The country lost nearly all its Jewish population. The 
Jewish Holocaust took place amidst ethnic Poles, who were also persecuted by Germans and many 
were killed. The attitudes of Poles to Jews during the Holocaust varied, ranging from rescue to 
complicity. This course will study the selected aspects of Holocaust memory in Poland—physical 
sites, memorials, museums, commemorations, debates, popular culture, and collective memory—
against the background of Holocaust history. The study will concern the present state of Holocaust 
memory and its transformations since after World War II. The course will also analyze the 
relationship between Holocaust memory in Poland and transnational (cosmopolitan/global and 
European) Holocaust memory. The course will draw upon the historiography of the Holocaust, the 
theories and methods of cultural and social memory studies, the social theory of cosmopolitanism, 
and theories of Europeanization. The course will consist of classes and study trips, including one to 
the site, memorial and museum of the former Auschwitz camp. Assessment will be based upon 
students’ presentations and papers. 
 

The Human Factor in Energy Systems 

Forma zajęć: wykład 
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. 

Transformacja ustrojowa w Polsce w świetle teorii osobliwości społecznych 

Forma zajęć: seminarium 
Prowadzący: dr hab. Wiesław Gumuła, Prof. UJ 
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Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Teoria osobliwości społecznych - podstawowe pojęcia i zagadnienia. Społeczeństwo 
polskie w ostatniej dekadzie PRL. Ruch solidarnościowy w latach 1980-1983. Osobliwa przemiana. 
Cztery domeny transformacji - kultura normatywna, kultura symboliczna, nawyki interakcyjne, 
dystanse społeczne Dekompozycja socjalizmu w latach osiemdziesiątych. Czas przełomu. 
Społeczeństwo po przejściach. Przemiany społeczne w XXI wieku. "Dependency path" - aby duchy 
przeszłości zostawiły nas w spokoju. 

Violence in media – television, news, art, movies, Internet, computer games and their 
impact on the contemporary society 

Forma zajęć: wykład 
Prowadzący: dr Markus Lipowicz 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: The objective of the lectures is the presentation of the problem of media violence and its 
impact on contemporary forms of social integration. A very important aspect will be the departure 
from the image of the viewer as a passive consumer. In order to understand the phenomenon of 
media violence one should see the role of the viewer as a creative and interactive originator of 
information. A very significant part of the lectures will be also the analysis of the development of 
new forms of violence through the Internet, images of horror, computer games and everyday news. 
The analysis will go beyond the classical concept of stimulus and response and point out the 
multidimensional context of media violence and its reception in society. Instead of concentrating 
merely on the psychological question how media violence affects the level of aggression of its 
viewers, we will rather concentrate on sociological factors like social position, gender, cultural 
context, religion etc. The content of the lectures will be theoretical an empirical as well: we will 
explore the theoretical approaches of philosophers and sociologist and also try to verify them on the 
basis of empirical studies. A key aspect of the lectures will be the question what these images of 
violence in the media tell us about the condition of our modern/postmodern western culture. 
 

W obszarze problemów społecznych, studiów miejskich i socjologii stosowanej - 
Indywidualny Tok Studiów (II rok) 

Forma zajęć: seminarium magisterskie 
Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki 
Semestr: kurs roczny 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 7 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Jest to w zamierzeniu kontynuacja seminarium w swej podstawowych funkcjach 
magisterskiego, które prowadzę obecnie z niewielką grupą studentów socjologii. Celem jest 
przygotowanie prac magisterskich i pomyślne dotarcie do finalnego egzaminu dyplomowego. 
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Warsztat fotoreportera 

Forma zajęć: warsztaty 
Prowadzący: mgr Kamila Zarembska 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 20 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Celem warsztatu jest wprowadzenie studentów w podstawy fotografii cyfrowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem fotografii dokumentalnej i społecznej. Zajęcia mają na celu rozwinięcie 
socjologicznej wyobraźni wizualnej, uczulenie na społeczną rolę fotografii oraz poszerzenie 
metodologicznego warsztatu badacza – socjologa. Podczas spotkań będziemy rozwijać umiejętność 
rejestracji fotograficznej, a także opowiadania historii życia codziennego za pomącą zdjęć. Kurs ma na 
celu nauczyć technicznej perfekcji wykorzystania aparatu fotograficznego, jako narzędzia pracy 
socjologa. 
Warsztaty składają się z 10 spotkań. Przez pierwsze 8 spotkań zajmiemy się praktyczną nauką 
fotoreportażu. W okolicach 16 maja 2015 planowany jest Marsz Równości w Krakowie w ramach 
wydarzenia Queerowy Maj oraz imprezy towarzyszące. Finałem naszych zajęć będzie wykonanie serii 
fotografii socjologicznych z tego wydarzenia. Ostatnie dwa spotkania poświecimy na selekcję oraz 
interpretację fotografii. 
 

Warsztat socjologiczny 

Forma zajęć: warsztaty 
Prowadzący: dr Marta Klekotko 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 2 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Kurs ma służyć rozwinięciu narzędzi i metod pracy socjologa. W czasie kursu 
przedstawione zostaną m.in. różne strategie, programy i aplikacje oraz narzędzia, które ułatwiają 
pracę naukowo-badawczą (ale nie tylko taką), zasady pisania abstraktów, skutecznych zgłoszeń do 
udziału w konferencji, recenzji, artykułów naukowych i raportów, źródła informacji naukowej i 
metody ich skutecznego wyszukiwania, zasady przygotowania projektów badawczych i wniosków o 
ich finansowanie, źródła finansowania badań i stypendiów, wykorzystanie map mentalnych i 
mapowania problemów w konceptualizacji badawczej oraz rozwiązywaniu problemów, a także 
metody uczenia się przez całe życie, rozwoju kreatywności oraz złote zasady budowania własnej 
kariery i rozwoju profesjonalnego "ja”. Poruszone zostaną ponadto kwestie ochrony dóbr 
intelektualnych i prawa autorskiego. Kurs ma jednocześnie sprzyjać wymianie doświadczeń, 
informacji i pomysłów na to, jak usprawnić warsztat pracy socjologa/socjolożki oraz jak osiągać 
zadowalające efekty. Kurs kończy się zaliczeniem (bez oceny). Aby uzyskać zaliczenie, wystarczy 
aktywny udział w zajęciach, w czasie których ćwiczone będą poszczególne elementy warsztatu 
socjologicznego. Zainteresowani będą mogli wykonać dodatkowe ćwiczenia w domu. 
 

Warsztaty badań marketingowych  
Forma zajęć: warsztaty / wykłady 
Prowadzący: mgr Michał Chrzanowski 
Semestr: letni (II) 
Liczba godzin: 45 
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Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne: znajomość metodologii badań społecznych, znajomość SPSS lub innego 
programu do analizy danych, umiejętność swobodnego czytania w języku angielskim 
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. Niektóre pozycje literatury anglojęzyczne. 
 

Warsztaty analizy danych zastanych 

Forma zajęć: wykład, ćwiczenia 
Prowadzący: dr Jolanta Perek-Białas 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 15+15 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Kurs obejmuje prezentację i zasady stosowania niezbędnych umiejętności oraz metod 
statystycznych (w tym regresji liniowej, logistycznej, analizy korespondencji, analizy skupień) podczas 
analizy danych zastanych z różnych badań. Omówione zostaną podstawowe problemy związane z 
analizą ilościowych danych zastanych i zasady jak sobie radzić w różnych sytuacjach. Jednocześnie 
student zapozna się z różnego rodzaju źródłami danych, pozna zalety i wady różnych badań 
społecznych, co pozwoli mu oceniać jakość prowadzonych badań. 
 

Wielowymiarowa analiza danych 

Forma zajęć: wykład 
Prowadzący: prof. dr hab. Jarosław Górniak, dr Szymon Czarnik 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 wykład, 30 ćwiczenia 
Liczba ECTS: 6 
Wymagania wstępne: Podstawowy kurs statystycznej analizy danych 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: urs służy zbudowaniu podstaw w zakresie stosowania w praktyce analizy danych 
statystycznych metod wielowymiarowych. Kluczowy akcent położony jest na zapoznanie się z 
regresją wieloraka, której znajomość jest fundamentem dla wielu innych technik statystycznych. W 
toku zajęć, po przypomnieniu zagadnień wstępnych z zakresu pojęć statystycznych, przedstawiana 
jest istota, zastosowanie i interpretacja wyników uzyskanych przy pomocy takich metod jak: 
wielowymiarowa regresja liniowa, regresja logistyczna, analiza głównych składowych i analiza 
czynnikowa oraz budowanie opartych o wyniki analizy czynnikowej jednowymiarowych skal 
sumowanych ocen. Ustna forma egzaminu końcowego ma na celu sprawdzenie znajomości i 
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rozumienia poznanych technik analizy oraz umiejętności interpretacji i komunikowania ich wyników 
oraz rozumowania w procesie ich stosowania. 
 

Wprowadzenie do komunikowania społecznego 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr Maria Świątkiewicz-Mośny 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 6 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Kurs ma charakter wprowadzający w specjalizację komunikowanie społeczne. Zostaną 
omówione podstawowe zagadnienia związane z komunikowaniem społecznym będące jednocześnie 
swoistą zapowiedzią pozostałych kursów realizowanych w ramach specjalizacji.  W związku z tym 
omawiane tematy będą uporządkowane wg następującego schematu: społeczeństwo i procesy 
komunikacji; kultura i media; komunikacja w biznesie; badania i komunikacja.  
W ramach specjalizacji proponujemy szerokie interdyscyplinarne spojrzenie na komunikację, która 
jest zanurzona w kulturze. W ramach konwersatorium zostaną omówione zagadnienia związane z 
językiem, mediacjami, kontekstem komunikowania mediami, postawimy pytania dotyczące 
możliwości prowadzenia badań mediów i przy użyciu mediów. Oprócz teoretycznych rozważań nas 
naturą komunikacji studenci zrealizują projekt, który pomoże przetransponować wiedze na praktykę 
badawczą. 
 

Wprowadzenie do zarządzania projektami 

Forma zajęć: warsztaty 
Prowadzący: dr Seweryn Krupnik 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Zakładanym efektem kursu jest podniesienie umiejętności uczestników w zakresie 
realizacji projektów (zwłaszcza projektów badawczo-rozwojowych). W ramach zajęć przedstawione 
zostaną podstawowe podejścia do zarządzania projektami (z największym akcentem położonym na 
standardy IPMA) i narzędzia, które mogą być pomocne w trakcie ich realizacji (np. analiza 
interesariuszy, monitoring, zarządzanie ryzykiem, analiza finansowa). Całość będzie ilustrowana 
historiami sukcesu … i porażek. 
 

Współczesne koncepcje rozwoju miasta i polityki miejskie – kurs zawieszony 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr Marta Klekotko 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 15 
Liczba ECTS: 2 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Kurs stanowi wprowadzenie w problematykę rozwoju miasta. W trakcie kursu omówione 
zostaną podstawowe koncepcje i zagadnienia związane z rozwojem miasta, m.in. koncepcja rozwoju 
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zrównoważonego, rozwój uczestniczący, upodmiotowienie i współrządzenie, kulturowe mechanizmy 
rozwoju miasta, polityki miejskie, itp. Analizowane i dyskutowane będą ponadto problemy, z jakimi 
borykają się współczesne miasta, a także różnorodne strategie i pomysły ich rozwiązania.  Zajęcia 
opierać będą się zarówno na studiach literaturowych, jak i analizie konkretnych przypadków polityk 
miejskich, które posłużą do dyskusji na temat wyzwań i zagrożeń, przed jakimi stoją współczesne 
miasta z jednej strony, oraz strategii radzenia sobie z nimi i rozwoju, z drugiej. 
 

Współczesne teorie antropologiczne 

Forma zajęć: wykład 
Prowadzący: dr hab. Marcin Lubaś 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Celem kursu jest krytyczna prezentacja teorii współczesnej antropologii społeczno-
kulturowej. Omówione zostaną też podstawowe kontrowersje epistemologiczne i etyczne obecne w 
ramach tej dyscypliny. Wykład koncentruje się wokół czterech grup problemów. Po pierwsze chodzi o 
znaczenia, wyobrażenia symboliczne, systemy wiedzy kulturowej. Po drugie przedmiotem 
zainteresowania będzie sprawstwo i praktyka społeczna. Trzecim obiektem uwagi będą stosunki 
władzy, dominacji, hegemonii, ideologie i strategie oporu. Czwarty krąg tematyczny stanowią procesy 
globalizacji i transnacjonalizm, a także konsekwencje globalnych zależności i powiązań (kreolizacji, 
przyspieszenie zmian społeczno-kulturowych). Podejmiemy rozważania nad związkami antropologii z 
polityką, przede wszystkim pokażemy możliwości wykorzystania teorii antropologicznych w polityce 
wielokulturowości i działaniach antydyskryminacyjnych, w badaniach nad konfliktami, wykluczeniem 
czy ekonomią kultury. Kurs ma za zadanie: 1. pogłębić umiejętności analizy złożonych zjawisk 
kulturowych w oparciu o współczesne teorie antropologiczne; 2. rozwijać zdolność krytycznego, 
precyzyjnego myślenia wychodzącego poza utarte schematy i konwencje, uprzedzenia i stereotypy; 3. 
uczyć formułowania na gruncie teoretycznym problemów i projektów badań empirycznych; 4. 
poszerzać i pogłębiać wiedzę o historycznych i współczesnych procesach kulturowych w różnych 
częściach świata. 
 

Współczesne zagadnienia socjologii władzy i polityki 

Forma zajęć: Konwersatorium 
Prowadzący: dr Paulina Sekuła 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie tekstów 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Celem kursu jest przybliżenie zagadnień dyskutowanych we współczesnej socjologii 
polityki. Wśród kwestii szczegółowych zostaną poruszone m.in. spory teoretyczne wokół istoty 
władzy i polityki (w tym nowy instytucjonalizm, polityka per formatywna, władza i polityka w 
społeczeństwie sieciowym), nowe perspektywy badań nad zachowaniami politycznymi, w tym nad 
aktywnością wyborczą i protestacyjną, nowe tendencje w komunikowaniu politycznym, a także 
rozważania dotyczące wyzwań stojących przed demokracją i jej instytucjami oraz zmieniających się 
warunków funkcjonowania państw narodowych. 
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Wyjazd studyjny – kurs zawieszony 

Forma zajęć: wizytacje 
Prowadzący: dr Marta Smagacz-Poziemska 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 15 
Liczba ECTS: 2 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie 
Opis kursu: Celem tegorocznej wizyty studyjnej będzie poznanie przez studentów wyzwań, z jakimi 
zmierzają się Katowice, oraz odpowiedzi i działań podejmowanych w związku z tym przez lokalne 
instytucje i organizacje społeczne. Katowice to miasto, które obecnie przechodzi etap intensywnych 
transformacji przestrzennych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych.  Finalizowany jest projekt 
przebudowy centrum, powstają nowe inwestycje przestrzenne, mające wesprzeć proces 
deindustrializacji i tworzenia gospodarki opartej na nowych usługach; władze miasta promują markę 
Katowic jako „miasta ogrodów”. Czy działania te znajdują aprobatę mieszkańców i lokalnych 
organizacji? Jakie są społeczne efekty „projektu rewitalizacji centrum”? I co dzieje się w Katowicach 
poza miejskim centrum? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas wizyty w Katowicach i z 
pomocą przedstawicieli tamtejszych instytucji i organizacji.  
  
 
 

Wykorzystanie programów komputerowych w badaniu opinii publicznej (IBM Statistics) 

Forma zajęć: laboratorium 
Prowadzący: dr Grzegorz Bryda 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 15 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne: zaliczenie metod empirycznych badań społecznych, wprowadzenie do 
statystycznej analizy danych (uczestnictwo lub ukończenie) 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących pogłębić swoja wiedzę na temat 
wykorzystania programów komputerowych w badaniu opinii publicznej. Blok zagadnień kursowych 
podzielony jest na trzy zasadnicze obszary tematyczne – pracę z programem IBM Statistics, 
przygotowywanie  podstawowych analiz jedno i dwuzmiennowych, tworzenie typologii i indeksów 
oraz wizualizację i interpretację wyników prowadzonych analiz. Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy 
i umiejętności wykorzystania oprogramowania IBM Statistics do analizy danych pochodzących z 
badań opinii publicznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na interpretację wyników analiz. W 
trakcie zajęć wykorzystane zostaną zbiory danych z ogólnopolskich badań sondażowych. 
 

Zaawansowana wielowymiarowa analiza danych 

Forma zajęć: wykład 
Prowadzący: prof. dr hab. Jarosław Górniak, dr Szymon Czarnik 
Semestr: semestr zimowy (I) 
Liczba godzin: 30 wykład, 30 ćwiczenia 
Liczba ECTS: 6 
Wymagania wstępne: Wielowymiarowa analiza danych 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Kurs składa się z wzajemnie uzupełniających się wykładów i ćwiczeń. Wykład poświęcony 
będzie omówieniu kwestii teoretycznych związanych z wybranymi technikami analitycznymi. W 
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ramach ćwiczeń rozwijane będą w sposób praktyczny umiejętności analityczne (zastosowanie 
omówionych na wykładzie technik w procesie rozwiązywania problemów badawczych) oraz 
sprawdzany będzie stopień opanowania wiedzy przyswojonej w trakcie wykładu. Kurs obejmuje 
następujące techniki statystyczne: analiza korespondencji (CA), wieloraka analiza korespondencji 
(MCA), nieliniowa analiza głównych składowych dla zmiennych jakościowych – skalowanie optymalne 
(CATPCA), analiza skupień, analiza conjoint pełnego profilu produktu. 
Zajęcia poświęcone poszczególnym technikom podzielone zostaną na 2 etapy. W pierwszym etapie 
sprawdzona zostanie wiedza teoretyczna zdobyta w trakcie wykładu lub dzięki samodzielnej lekturze 
oraz wspólnie z prowadzącą wykonany zostanie przykład praktyczny. W dalszym kroku studenci będą 
pracować samodzielnie nad zadanym problemem analitycznym. Zajęcia będą się odbywały od 
października do grudnia i będą trwały po 2,5 godziny (w tym 15 min przerwy), po czym zespoły 
przystąpią do samodzielnej pracy nad projektami analitycznymi. W połowie stycznia zespoły pracując 
nad projektami będą miały spotkanie konsultacyjne z prowadzącą ćwiczenia. 
 

Zaawansowany pomiar w badaniach społecznych (IRT) 

Forma zajęć: warsztaty 
Prowadzący: Maciej Koniewski 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Omawiane będą zagadnienia związane z projektowaniem, administrowaniem i analizą 
narzędzi pomiarowych (testów) głównie w pomiarze edukacyjnym (stosowane jednak także w 
pomiarze w naukach społecznych, politycznych, medycynie i psychologii). Zaprezentowane będą 
modele IRT: 1-,2-,3-PLM dla danych binarnych i porządkowych. Uczestnicy zostaną zaznajomieni z 
wybranymi programami do analiz IRT. Przybliżone zostaną także zagadnienia z zakresu analizy 
Differential Item Functioning (DIF), zrównywania, Computerized Adaptive Testing (CAT) i in. Kurs ma 
za zadanie dać podstawy, umożliwiające samodzielne dalsze studiowanie tematyki. Literatura i 
materiały w większości anglojęzyczne. Na zaliczenie realizacja zadań i mini-projektów analitycznych. 
Wymagania wstępne: znajomość metodologii badań społecznych, znajomość SPSS lub innego 
programu do analizy danych, znajomość analizy regresji (w tym regresji logistycznej) i analizy 
czynnikowej, umiejętność swobodnego czytania w języku angielskim. 

Zawód dziennikarz 

Forma zajęć: warsztat 
Prowadzący: red.Rafał Romanowski 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 20 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny 
Opis kursu: Warsztaty prowadzone przez red. Romanowskiego- wieloletniego dziennikarza Gazety 
Wyborczej stanowią wprowadzenie do specyfiki roli zawodowej dziennikarza. Służą zrozumieniu 
realiów pracy w redakcji i w terenie, zasad organizacji pracy dziennikarza, jej logiki i dynamiki. 
Dyskutowane są także problemy zwiazane z ta profesją, także w kontekście zmian i przeobrażeń 
mediów. W efekcie, słuchacze zyskują lepszy wgląd w realia pracy dziennikarskiej, co pomaga w 
pełnieniu ról związanych funkcjonalnie z rolą dziennikarza (PR, Media Relations, media). 
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Zrównoważony rozwój w perspektywie globalnej – kurs zawieszony  

Forma zajęć: konwersatorium, zajęcia w terenie 
Prowadzący: dr Katarzyna Jasikowska 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 3 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczestników i uczestniczki z ideą zrównoważonego rozwoju 
(ZR) zarówno na poziomie globalnym (Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ) po tę najbliższą, czyli  
lokalną (miasto, gmina, osiedle, ogród, własne mieszkanie czy balkon). Szczególny nacisk zostanie 
położony na to jak rozmaite instytucje i organizacje miasta i gminy Kraków komunikują treści 
związane ze ZR; od idei smart city, zrównoważonego transportu w mieście po permakultury i in. 
Spróbujemy analizować towarzyszące owym pomysłom rozmaite perspektywy, dylematy i 
kontrowersje.  Uczestnicy/czki kursu będą wykonywali, w małych grupach (3-4 osoby)  praktyczne 
zadania mające prowadzić do rozwiązania jakiegoś konkretnego problemu na lokalnym poziomie 
(case studies). 
 

Zróżnicowanie kulturowe w późnej nowoczesności – kurs zawieszony 

Forma zajęć: konwersatorium 
Prowadzący: dr Agata Dziuban 
Semestr: semestr letni (II) 
Liczba godzin: 30 
Liczba ECTS: 4 
Wymagania wstępne:  
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Celem kursu jest podjęcie dyskusji nad szeroką gamą współczesnych zjawisk i praktyk 
kulturowych oraz zapoznanie studentów z podstawowymi koncepcjami – wypracowywanymi na 
gruncie XX- i XXI-wiecznej socjologii – służącymi do ich opisu czy analizy. W ramach zajęć interesować 
będzie nas przede wszystkim dynamika relacji między kulturą a (ulegającą obecnie znaczącym 
przekształceniom) strukturą społeczną, specyficzne dla późnej nowoczesności sposoby przejawiania 
się form czy treści kulturowych i strategie „bycia w kulturze”. Analizie poddane zostaną różnorodne 
zjawiska kulturowe specyficzne dla współczesnych społeczeństw Zachodnich: rozwój kultury 
popularnej i konsumpcyjnej, estetyzacja i ikoniczność kultury, kulturalizacja różnic społecznych i 
upowszechnianie się dyskursu indywidualizacyjnego. Przedmiot zainteresowania stanowić będą 
również nowe – uwarunkowane rozwojem mediów masowych oraz Internetu – formy uczestnictwa w 
kulturze, praktyki kulturowe i aktywności wspólnotowe. 


