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Oferta zajęć w ramach modułu skierowana jest do studentów zainteresowanych zjawiskami i
procesami, które stanowią wyzwanie dla ładu zbiorowego, instytucji społeczeństwa
obywatelskiego i współczesnego państwa opiekuńczego. Obejmują one m.in.: bezrobocie i inne
problemy rynku pracy (w tym zjawisko 'prekariatu'), ubóstwo, wykluczenie społeczne,
przestępczość, nierówności edukacyjne, nierówności wobec prawa, nierówności związane z
płcią, starzenie się społeczeństwa, itp.
Studenci modułu uzyskają wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć, teorii i badań na temat
zjawisk i procesów uznawanych za problemy społeczne, a także zinstytucjonalizowanych
reakcji na owe zjawiska. Będą mieli okazję do poznania mechanizmów i dynamiki zarządzania
sprawami publicznymi w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rynku
pracy, polityki edukacyjnej, polityki karnej, pomocy społecznej i wsparcia socjalnego. Zyskają
ponadto umiejętność analizy i diagnozy problemów będących często przedmiotem istotnych,
aktualnych i głośnych debat publicznych, a także ewaluacji proponowanych rozwiązań z
wykorzystaniem zarówno jakościowych, jak i ilościowych technik badawczych.
Moduł stanowi zintegrowany zestaw zajęć zapewniających orientację w:
•

teoretycznych przesłankach opisu, pomiaru i analizy zjawisk i procesów uznawanych za
problemy społeczne

•

metodologicznych komplikacjach oraz kontrowersjach związanych z pomiarem i analizą
problemów społecznych

•

propozycjach interwencji służących rozwiązywaniu / łagodzeniu problemów
społecznych

•

kontrowersjach, kosztach i korzyściach związanych z rozmaitymi strategiami łagodzenia
problemów społecznych, ukrytych funkcjach tych strategii

•

źródłach kryzysu współczesnego państwa opiekuńczego i propozycjach jego
zreformowania

•

najważniejszych uwarunkowaniach i ograniczeniach praktycznego wykorzystywania
wiedzy gromadzonej w naukach społecznych w procesie zarządzania sprawami
publicznymi

•

głównych wyzwaniach stojących przed socjologiem, który ma służyć swoją wiedzą
rozmaitego rodzaju decydentom

Wiedza i umiejętności zdobywane w ramach modułu mogą okazać się przydatne w pracy w
agencjach i instytutach badawczych, administracji publicznej, instytucjach pomocy społecznej,
w organizacjach pozarządowych, mediach, a także instytucjach edukacyjnych.
Moduł współtworzą trzy zakłady: socjologii problemów społecznych i planowania społecznego,
socjologii pracy i organizacji, socjologii edukacji.

W ramach modułu prowadzone są następujące zajęcia:
Seminarium badawcze
W roku akademickim 2018/19 seminarium badawcze, poświęcone nowym zawodom na rynku
pracy, poprowadzą prof. Wiesława Kozek i dr Julia Kubisa. Stanowi ono nawiązanie do
podobnego seminarium, prowadzonego przed laty przez Zakład Socjologii Pracy i Organizacji.
W wyniku tamtego badania powstała kolekcja wywiadów, przeprowadzonych z ludźmi,
wykonującymi wcześniej nieznane w Polsce zawody. Wywiady te będą stanowiły punkt wyjścia
do badań jakościowych, poświęconych funkcjonowaniu takich zawodów obecnie. Każdy
uczestnik seminarium będzie mógł zadecydować jakimi zawodami się zajmie. Wspólnie
zostanie podjęta decyzja o kierunku adaptacji narzędzia, jakim są istniejące dyspozycje do
wywiadu. Ponadto zdecydujemy, czy będziemy profilować seminarium w kierunku zawodów
spożytkowujących wiedzę socjologiczna czy jakąś inną dyscyplinę lub ich kombinację.
Wykłady obowiązkowe (socjologie szczegółowe):
•

Socjologia stosowana – wprowadzenie, dr Dariusz Zalewski

•

Socjologia dewiacji, dr Paweł Poławski

•

Socjologia prawa, dr Anna Kiersztyn

•

Socjologia pracy, dr Julia Kubisa

Seminarium licencjackie: Kontrola i zarządzanie problemami społecznymi: współczesne
formy zatrudnienia i dystrybucji w świetle socjologii pracy i problemów społecznych
(koordynatorem zajęć od lat jest dr Piotr Ostrowski).
Przykładowe fakultety w roku 2017/18 i latach ubiegłych:
1. Dynamika państwa opiekuńczego: od Beveridge'a do kryzysu - wykład, dr Dariusz
Zalewski
2. Socjalizacja a przemiany społeczne – seminarium, prof. Ewa Nasalska
3. Migracje i polityki migracyjne – warsztat, dr Justyna Salomońska
4. Mikro-makro. Społeczne konsekwencje zachowań indywidualnych – warsztat, dr Anna
Baczko-Dombi, dr Agata Komendant-Brodowska
5. Procesy ludnościowe – wykład, dr Marta Kiełkowska
6. Przestępczość białych kołnierzyków, społeczna odpowiedzialność biznesu – wykład, dr
Anna Kiersztyn
7. Ewaluacja polityk publicznych – warsztat, dr Anna Kiersztyn.

