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Oferta fakultetów  

dla I roku studiów drugiego stopnia  

na kierunku socjologia 

Uwaga! Student wybiera z oferty jeden fakultet 30-godzinny (2 ECTS). Realizacja w semestrze 

letnim 2022/2023. 

Nazwa przedmiotu: Kulturowy wymiar konsumpcji w perspektywie pokoleniowej 

Prowadzący: mgr Mateusz Bieńkowski 

Forma zajęć: ćwiczenia 

Liczba godzin: 30 

Liczba ECTS: 2 

Opis: Zajęcia będą poświęcone analizie kulturowego wymiaru konsumpcji w perspektywie zmiany 

pokoleniowej. Studenci zostaną zapoznani z pojęciami: ostentacyjnej konsumpcji, społeczeństwa 

konsumentów, kultury konsumpcyjnej, prestiżu. Konsumpcja ma nie tylko zaspokajać potrzeby 

ludzkie, lecz staje się wyznacznikiem przynależności do społeczeństwa. Celem przedmiotu jest także 

analiza konsumpcji dóbr luksusowych. Na zajęciach nie zostanie pominięty wątek przepływu kapitału 

ekonomicznego między pokoleniami oraz wpływu tego procesu na konsumpcję oraz kulturę 

konsumpcyjną.  

Wybrana literatura: 

Bauman Z. (2009).  Konsumowanie Życia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Bourdieu P. (2005). Dystynkcja, społeczna krytyka władzy sądzenia. Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe Scholar. 

Ritzer G. (2001). Magiczny świat konsumpcji. Tłum. L. Stawowy. Warszawa: Muza. 

Siciński A. (2002). Styl życia, kultura, wybór. Szkice. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo 

Wydawnictwo IFIS PAN. 

Szafraniec K. (2022). Pokolenia i polskie zmiany. 45 lat badań wzdłuż czasu. Warszawa: Wydawnictwo 

PWN. 

Szukalski P. (2002). Przepływy międzypokoleniowe i ich kontekst demograficzny. Łódź: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego. 

Veblen T. (1971). Teoria Klasy Próżniaczej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 

Wątroba W. (2017). Transgresje międzypokoleniowe późnego kapitalizmu. Wrocław: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Wrzesień W.(2016).  Kilka uwag o pokoleniowej sytuacji współczesnej młodzieży. Ruch Prawniczy, 

Ekonomiczny, Socjologiczny, Zeszyt 1.  

Warunki zaliczenia (ZO): prezentacja na zadany temat, dyskusja podczas zajęć. 

Nazwa przedmiotu: Innowacje społeczne a wyzwania starzejącego się społeczeństwa 

Prowadząca: dr hab. Ilona Matysiak, prof. APS 

Forma zajęć: ćwiczenia 

Liczba godzin: 30 

Liczba ECTS: 2 

Opis: Jaki jest potencjał innowacji społecznych jako odpowiedzi na najważniejsze wyzwania związane 

ze starzeniem się współczesnych społeczeństw? Interesować nas będą rozwiązania m.in. w zakresie 
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opieki, rynku pracy, aktywności społecznej, mieszkalnictwa czy wykluczenia cyfrowego. Będziemy 

wspólnie zastanawiać się, czym są innowacje społeczne oraz kto i jak powinien je realizować. Co 

sprzyja ich realizacji, a co może ją hamować? Przyjrzymy się przykładom z Polski (m.in. działalność 

Rady Seniorów Powiatu Wołomińskiego oraz grupy Zielonkowianie), a także z innych krajów (USA, 

Holandia, Hiszpania, Argentyna). Zajęcia zakładają również krótkie wystąpienia zaproszonych gości, 

np. aktywnych seniorów i seniorek zaangażowanych w ciekawe działania w swoich miejscowościach.  

Warunki zaliczenia (ZO): obecność i aktywność na zajęciach, praca w grupie (przygotowanie 

prezentacji. 


