
Oferta seminariów dyplomowych licencjackich 2022/2023 

kierunek socjologia (studia stacjonarne) 

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. 

Temat: Ciało, seksualność i emocje w perspektywie społecznej i kulturowej 
Promotor: dr Adam Buczkowski 
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. 

Temat: Jednostka wobec problemów społecznych i wyzwań współczesnego świata 
Promotorka: dr Anna Chmielewska 
Opis: Seminarium jest adresowane do osób zainteresowanych przygotowaniem i obroną 
pracy dyplomowej na tematy dotyczące różnych problemów społecznych i wyzwań, w 
obliczu których staje jednostka we współczesnym świecie. Prace dyplomowe będą 
obejmowały następujące zagadnienia: 

• kryzys współczesnej rodziny; 

• rozwód i jego konsekwencje; 

• samotne rodzicielstwo; 

• wybrane problemy dzieci i młodzieży we współczesnym świecie; 

• migracje jako problem i wyzwanie współczesności; 

• uzależnienia jako choroba cywilizacyjna XXI wieku; 

• zjawisko bezdomności – przyczyny i skutki; 



• edukacja we współczesnym świecie; 

• wybrane problemy socjalne różnych grup społecznych. 
Wymagania wobec kandydata: Warunkiem zaliczenia seminarium na drugim roku jest 
obecność, aktywne uczestniczenie w zajęciach i realizowanie bieżących zadań. Warunkiem 
zaliczenia seminarium na trzecim roku jest zrealizowanie badań własnych w oparciu o 
przygotowane narzędzie badawcze, napisanie i złożenie pracy dyplomowej. Serdecznie 
zapraszam do udziału w seminarium! 

Temat: Socjologia mediów 
Promotorka: dr Agata Chutnik 
Opis: Seminarium związane będzie z tematyką mediów i mediów społecznościowych w 
wąskim i szerokim kontekście. 
Przykładowa problematyka prac licencjackich: 

• tożsamość a media; 

• obraz społeczeństwa/ stereotypy w reklamie; 

• analiza/ analiza porównawcza reklam w mediach tradycyjnych, społecznościowych, w 
internecie; 

• znaczenie fake newsów w mediach społecznościowych; 

• fandomy a tożsamość; 

• obcy w tekstach medialnych; 

• aktywność młodzieży/młodych ludzi/ludzi dojrzałych w internecie; 

• nauczanie zdalne w szkołach/na uczelni; 

• tworzenie wizerunku w przekazach medialnych; 

• gracz w grach komputerowych; 

• hejt w internecie. 
Wymagania wobec kandydata: Zainteresowanie tematyką seminarium, dobrze widziana 
znajomość języków obcych, w szczególności języka angielskiego. Każdy inny język obcy mile 
widziany. 
UWAGA: Wybór seminarium wiąże się z systematyczną pracą w wybranym przez siebie 
obszarze. 

Temat: Emocje w życiu społecznym i kulturze 
Promotorka: dr Tatiana Kanasz 
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. 

Temat: Społeczności lokalne i ich przemiany w kontekście globalizacji 
Promotorka: dr hab. Ilona Matysiak, prof. APS 



Opis: Procesy globalizacji kreują nowe wyzwania i możliwości, powodują wzrost mobilności, 
ale jednocześnie wzmacniają psychologiczną potrzebę „zakorzenienia” i tęsknotę za 
przynależnością do „wspólnoty”. Globalizacja nie zniszczyła znaczenia lokalności, ale 
jednocześnie przyczyniła się do głębokich przemian współczesnych społeczności lokalnych w 
wymiarze potrzeb, oczekiwań, aspiracji i stylów życia ich mieszkańców oraz charakteru więzi 
międzyludzkich. W przypadku Polski, bezpośrednimi czynnikami tych przemian są przede 
wszystkim migracje wewnętrzne i zagraniczne, systemowe zmiany lokalnych rynków pracy, 
rozwój środków masowej komunikacji (głównie internetu) oraz impulsy rozwojowe w postaci 
funduszy unijnych. W trakcie seminarium będziemy próbowali przyjrzeć się owym zmianom 
w różnych typach społeczności lokalnych (wiejskich, małomiasteczkowych, podmiejskich, 
pogranicza, itp.). Interesować nas będzie również znaczenie lokalności i jej przejawy w 
dużych ośrodkach miejskich. Szczególnym przedmiotem zainteresowania będą zagadnienia 
tożsamości, kapitału społecznego, aktywności społecznej w ramach struktur formalnych i 
nieformalnych, partycypacji obywatelskiej, władzy i polityki lokalnej oraz roli mediów w 
kształtowaniu się wymienionych zjawisk. 
Wymagania wobec kandydata: Zainteresowanie problematyką seminarium. 

Temat: Człowiek w cyfrowym panoptykonie: zagrożenia jakie niesie kapitalizm 
inwigilacyjny 
Promotor: dr Łukasz Rąb 
Opis: Big Tech ma tylko jeden cel na uwadze: zysk i tylko jeden środek do celu: nas. Tak w 
skrócie można opisać erę kapitalizmu inwigilacyjnego, która nastała wraz z rewolucją 
cyfrową. Kapitalizm inwigilacyjny jest nową formą Benthamowskiego Panoptykonu, nową 
formą nadzoru. Jego istotą jest to, że utożsamia on ludzkie doświadczenia w e-świecie z 
darmowym surowcem gotowym do przekształcenia go w dane behawioralne. Dane te 
opisują życie milionów, a nawet miliardów ludzi, pozwalając na ich identyfikację, tworzenie 
korelacji i wzorów zachowań, a w dalszej konsekwencji ich przewidywanie lub planowanie. 
Przed współczesną socjologią i filozofią stoi nowe zadanie wnikliwego przyjrzenia się 
zagrożeniom jakie niesie kapitalizm inwigilacyjny, czyli przede wszystkim jego wpływowi na 
wolną wolę i autonomię jednostki i to co ich brak implikuje. 
Wymagania wobec kandydata: Zainteresowanie tematyką seminarium. 

Temat: Życie codzienne i poziom satysfakcji we współczesnych, zmieniających się 
społeczeństwach 
Promotorka: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska 
Liczni badacze zwracają uwagę, że żyjemy w społeczeństwach ryzyka (np. Beck) , w „płynnej 
rzeczywistości” (np. Bauman, Giddens), że świat wokół nas i my zmieniamy się. Czy i w jaki 
sposób odnajdujemy się w przeobrażającym się świecie, gdzie nowe technologie, rosnący 
konsumpcjonizm, zmiany poziomu wykształcenia, wydłużające się życie ludzi, epidemia, 
zanieczyszczenie środowiska otwierają nowe możliwości i tworzą nowe ograniczenia. 
W ramach seminarium uwaga zostanie skoncentrowana na wybranych problemach. Oto ich 
lista: 

• mechanizmy tworzenia zmieniającej się tożsamości płci kulturowej i opartej na wieku 
(młody/a, dojrzały/a, stary/a), postrzegania i kontroli miejsca jednostek w 



społeczeństwie, orientacji seksualnej; kryzys męskości i kobiecości i ich skutki; 
porównania międzykulturowe; 

• przywiązanie do miejsca i wymiary tożsamości lokalnej i ponadlokalnej. Stosunek do 
migrantów w warunkach pokoju i uchodźców (np. w efekcie wojny) w przyjmujących 
społeczeństwach; rola spontanicznych działań, organizacji, wolontariatu; 

• przemiany rodziny (struktury rodziny, łączenia obowiązków rodzinnych z 
obowiązkami w pracy, rola instytucji wspomagających prywatnych – państwowych 
itp.); dziadkowie jako przedmiot manipulacji państwa i rodziny; 

• pożądani i niepożądani w percepcji społecznej; zwyciężający i przegrywający; problem 
ekskluzji i ich przyczyny (np. biednych, nierówności płci); 

• wizerunki tworzone w mediach (telewizji, pismach, Internecie) i ich funkcje; 

• umasowienie edukacji i jego konsekwencje: obietnica sukcesu czy rozczarowania?; 

• płeć, wiek i wykształcenie jako czynniki różnicujące postawy, wartości, zachowania i 
miejsce w społeczeństwie; czy młodzi są szczególną kategorią społeczną?; 

• reprezentacja interesów grupowych; stowarzyszenia oparte na orientacjach 
seksualnych, ideologicznych, wieku; nowe ruchy społeczne (np. miejskie); rola 
wolontariatu; 

• źródła rozczarowania współczesnych społeczeństw i reakcja na nie (np. populizm); 

•  przykłady manipulacji w mediach, w dokumentach politycznych, poprzez regulacje 
prawne. 

Metody kształcenia: metoda interaktywna (współpraca prowadzącego ze studentami); 
dyskusja nad literaturą dobraną pod kątem konkretnych zainteresowań poszczególnych 
osób; analizowanie projektów badawczych przygotowywanych przez studentów, ich 
realizację i opracowywanie wyników. 
Wymagania wobec kandydata: zainteresowanie tematami. 

Temat: Bliskie związki i rodziny wobec wyzwań współczesności 
Promotorka: dr Magdalena Stankowska 
Opis: W ramach seminarium licencjackiego będzie możliwość pogłębienia wiedzy i 
przygotowania pracy licencjackiej m.in. z następujących zagadnień: 

• bliskie związki; 

• relacje w rodzinie, więzi w rodzinie; 

• alternatywne formy życia rodzinnego; 

• rodzicielstwo – rola matki, rola ojca; 

• współczesne dzieciństwo; 

• zagrożenia i problemy współczesnych rodzin; 

• seniorzy - relacje, szanse i wyzwania. 
Wymagania wobec kandydata: Zapraszam na seminarium licencjackie wszystkich Studentów 
socjologii, tych, których interesuje funkcjonowanie współczesnych bliskich związków, relacje 
w rodzinie i problemy współczesnych rodzin, ale także te osoby, którzy nie mają jeszcze 
określonych tematów, jakie będą podejmować w pracy licencjackiej. Treści poruszane w 
ramach seminarium uzależnione są od zainteresowań Studentów. 


