
Oferta seminariów dyplomowych licencjackich 2023/2024 

kierunek socjologia  

(studia stacjonarne pierwszego stopnia) 

Seminaria dyplomowe to zajęcia, w ramach których pod okiem promotora student pisze pracę dyplomową. 

Przygotowanie pracy dyplomowej jest jednym z warunków kończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego. 

W trakcie rejestracji w USOS student wybiera tylko jedno seminarium. Liczba miejsc na seminarium jest 

ograniczona. O przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. 

Promotor: dr Adam Buczkowski 
Temat: Ciało, seksualność i emocje w perspektywie społecznej i kulturowej 
Opis: Współczesna kultura pełna jest różnorodnych dyskursów ciała i seksualności, a według 
wielu socjologów tożsamość człowieka w coraz większym stopniu jest wyznaczana przez fakt 
jego cielesności i seksualności. Ponadto, w coraz większym stopniu zauważa się wpływ 
emocji na funkcjonowanie społeczne i indywidualne człowieka. W związku z powyższym 
chciałbym zaprosić na seminarium osoby zainteresowane analizami cielesności, seksualności 
i emocji człowieka w wymiarze społecznym i kulturowym: 
- przedstawień medialnych ciała, seksualności i emocji w starych i nowych mediach (tv, 

film, muzyka, Internet, media społecznościowe, itp.); 
- praktyk ciała i seksualności, zakorzenionych i płynących z nich emocji oraz relacji z 

tożsamością; 
- kulturowych, społecznych i historycznych przemian znaczeń ciała, seksualności i emocji; 
- przekazów semantycznych i perspektyw postrzegania świata zawartych w dyskursach 

normatywnych i nienormatywnych (np. cielesność, seksualność i emocje osób starszych, 
niepełnosprawnych, nieheteroseksualnych i innych, należących do grup 
mniejszościowych, marginalizowanych, wykluczanych, subkulturowych itp.). 

Wymagania wobec kandydata: zainteresowania w obszarze wskazanym powyżej. 

Promotorka: dr Tatiana Kanasz 
Temat: Emocje w życiu społecznym i kulturze 
Opis: Seminarium obejmuje sposoby badań emocji społecznych w socjologii ze szczególnym 
uwzględnieniem metodologii badań jakościowych. Student ma możliwość wybrania tematu 
pracy z zakresu socjologii emocji oraz socjologii kultury. Przykładowe tematy: Praca 
emocjonalna. Ciało i emocje. Emocje i zdrowie. Emocje w sferze życia codziennego. Emocje 
w przekazach medialnych. Zbiorowe emocje (np. w sferze religijnej, w polityce, w sporcie, w 
sztuce). 
Wymagania wobec kandydata: zainteresowanie tematyką zajęć. 

Promotorka: dr Beata Nessel-Łukasik 

Temat: Praktyki kulturowe Polaków 

Opis: Dynamika zmian na polu kultury to obszar różnego rodzaju badań. Jedne z nich 

stanowią m.in obserwacje praktyk kulturowych, które są ważnym odzwierciedleniem 



zachodzących przemian. Jak zmienia się spektrum tego rodzaju aktywności jednostki? Jak 

wpływa to na formę interakcji społecznych na polu kultury? Kim zatem jest współczesny 

odbiorca i twórca wytworów kultury? W ramach seminarium uczestnicy poznają różne 

metody i narzędzia badawcze, dzięki którym będą mogli zrealizować własne badania w 

wybranym przez nich obszarze kultury współczesnej. Efekty ich badań staną się podstawą do 

przygotowania pracy licencjackiej na temat jednego z kierunków przemian kultury. 

Wymagania wstępne:  

Znajomość różnych wymiarów kultury współczesnej. 

Zainteresowanie badaniami socjologicznymi stanowiącymi punkt wyjścia do kreowania 

zmian w obszarze kultury. 

Promotor: dr hab. Bronisław Treger, prof. APS  

Temat: Przemiany i problemy współczesnych społeczeństw  

Opis: Przykładowa problematyka prac licencjackich: Społeczeństwo sieci: zagrożenia, 

możliwości i specyfika komunikowania online. Media społecznościowe – perswazja, 

manipulacja a kryteria obiektywnego przekazu. Socjologiczne teorie komunikowania. 

Komunikacja w pracy, w zarządzaniu ludźmi w firmach oraz w codziennych sytuacjach.  

Kulturowy wymiar życia społecznego – zmienne sposoby myślenia i działania przedstawicieli 

różnych grup społecznych, kultur i subkultur. Przemiany kultury współczesnej. Dominujące 

postawy i zachowania konsumenckie w szczególności konsumpcja na pokaz (konsumpcja 

statusowa), socjologia mody - trendy mody, style życia i wartości. Socjologia miasta.  

Wymagania wobec kandydata: zainteresowanie wymienioną problematyką. 

Promotorka: dr Justyna Zielińska 

Temat: Problemy społeczne 

Opis: Seminarium będzie poświęcone problemom społecznym, szczególnie w obszarze (1) 

współczesnego rynku pracy (np. prekaryzacja i niepewność pracy, jakość i organizacja pracy 

w różnych branżach i sektorach gospodarki, segmentacja rynku pracy, cyfryzacja i 

automatyzacja pracy, działalność związków zawodowych, ubóstwo wśród pracujących, 

bezrobocie), (2) działalności instytucji publicznych i organizacji trzeciego sektora w ramach 

polityki społecznej i polityki rynku pracy, a także (3) problemów społecznych w obszarze 

socjologii rodziny i (4) społeczności lokalnych. Seminarium ma wspomóc studentki i 

studentów w przejściu przez cały proces badawczy (tj. od wyboru tematu własnego badania, 

poprzez jego zaplanowanie, wybór teorii oraz metod i narzędzi badawczych, dobór próby, 

realizację badania, przygotowanie zebranych danych do analizy, analizę danych, po napisanie 

prac licencjackich). Ponadto w trakcie seminarium uczestnicy i uczestniczki nauczą się jak 

projektować i pisać prace naukowe.  

Wymagania wstępne: zainteresowania w obszarach wskazanych powyżej. 


