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Oferta fakultetów 

dla I roku studiów pierwszego stopnia  

na kierunku socjologia 

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

letnim 2022/2023. 

Nazwa przedmiotu: Społeczności lokalne w globalizującym się świecie 

Prowadząca: dr hab. Ilona Matysiak, prof. APS 

Forma zajęć: ćwiczenia 

Liczba godzin: 30 

Liczba ECTS: 2 

Opis zajęć: Czy społeczności lokalne wciąż mają znaczenie we współczesnych społeczeństwach 

podlegających procesom globalizacji? Będziemy przyglądać się różnym typom lokalności, 

specyficznych zarówno dla terenów wiejskich, jak i dużych miast. Spróbujemy odpowiedzieć na 

następujące pytania: Jakie są dziś plusy i minusy mieszkania na wsi? Jak zmieniają się tereny wokół 

dużych miast i ich mieszkańcy oraz co z tego wynika? Czy i jak powstają więzi sąsiedzkie na nowych 

wielkomiejskich osiedlach? Szczególny przedmiot zainteresowania będą stanowiły przykłady oddolnej 

aktywności społecznej na poziomie lokalnym. Kto i w co się angażuje? Przyjrzymy się, jakie znaczenie 

ma wiek, płeć czy poziom wykształcenia na różne typy aktywności w społecznościach lokalnych. 

Posłużymy się przykładami m.in. z Polski, Stanów Zjednoczonych, Holandii i Hiszpanii. 

Warunki zaliczenia (ZO): obecność i aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji na temat 

społeczności lokalnej. 

Nazwa przedmiotu: Terenowy trening wyobraźni socjologicznej 

Prowadząca: mgr Magda Prokopczuk 

Forma zajęć: warsztaty 

Liczba godzin: 30 

ECTS: 2 

Opis: W ramach fakultetu studenci po raz pierwszy będą mieli okazję zetknąć się z terenem 

badawczym. Zajęcia mają na celu uwrażliwienie studentów na procesy i zjawiska zachodzące w życiu 

społecznych, zachęcenie do stałej obserwacji życia codziennego i dyskusji na ten temat. Zajęcia mają 

stanowić bodziec do rozwijania intuicji socjologicznej, pobudzania ciekawości, zadawania pytań i 

szukania odpowiedzi.  

Fakultet zakłada realizację zajęć terenowych w połączeniu z konwersatoriami stacjonarnymi 

(wymiennie co tydzień), podczas których doświadczenia zdobyte przez studentów w terenie będą 

dyskutowane i omawiane w konfrontacji ze znanymi koncepcjami socjologicznymi i wynikami badań 

empirycznych. 

Warunki zaliczenia (ZO):  

1. Aktywna obecność podczas zajęć. 

2. Ocena realizacja mini-projektów badawczych, pod kątem interpretacji tematu, zastosowanych 

metod, analiz i sposobu formułowania wniosków. 
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Nazwa przedmiotu: Współczesne oblicza kapitalizmu 

Prowadzący: dr Łukasz Rąb 

Forma zajęć: wykład + ćwiczenia 

Liczba godzin: 15+15 

Liczba ECTS: 2 

Opis: Nasze codzienne życie wypełnione jest kapitalizmem. Żyjemy w świecie, w którym niemal każda 

rzecz, każda postawa może okazać się starannie przygotowanym produktem, pułapką na naszą 

uwagę (Napiórkowski). Czy ja jestem taki albo inny nie jest przejawem moralności, ale procesem 

ekonomicznym. Współczesny, trzeci duch kapitalizmu (Boltanski i Chiapello) przybiera różne formy: 

kapitalizm inwigilacyjny (Zuboff), kapitalizm samoograniczenia (Tokarczuk) czy kapitalizm 

ekologiczny. Wyrasta on z organizacji sieciowej, w której dominuje kreatywność, innowacja i 

elastyczność. 

Celem zajęć jest przyjrzenie się współczesnym twarzom kapitalizmu, jego możliwościom i pułapkom. 

Zajęcia dzielą się na część teoretyczną, w której omawiane są kolejne „twarze” kapitalizmu oraz część 

praktyczną, w której uczestnik w małych grupach szuka odbicia omawianego kapitalizmu w życiu 

codziennym. Część praktyczna przeznaczona jest także na przygotowywanie projektu semestralnego. 

Warunki zaliczenia (ZO): studenci przygotowują w małych grupach projekt multimedialny „Kapitalizm 

na koniec 21. wieku”. 

 


