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Kwietniowe spotkania z socjologią związane są  

z refleksją  dotyczącą zagadnień szeroko rozumianej 

kultury . 

 

„Od popkultury do kontrkultury 

— kulturowe oblicza współczesnych   

społeczeństw” 

 

Celem konferencji jest próba przedstawienia 

różnorodności w ujmowaniu zagadnień związanych z 

kulturą, a także stworzenie przestrzeni do dyskusji 

nad jej współczesnym wymiarem.  

 

Zapraszamy, przyjdź i posłuchaj  

o pasjach i zainteresowaniach badawczych 

młodych socjologów! 

DNI SOCJOLOGII 

 

 Socjologia sztuki 

 Socjologia muzyki 

 Film, serial, telewizja 

 Uczestnictwo w kulturze 

 Życie kulturalne i jego 

zróżnicowanie 

 Normy, wzory i praktyki 

kulturowe 

 Konsumpcja kultury 

 Subkultury 

 

Strona  www XI DNI SOCJOLOGII:  https://www.facebook.com/events/541213699393388/ 



DNI OTWARTE  

Dni Otwarte odbędą się 14 kwietnia 2016 r.  

Wydarzenie skierowane jest do kandydatów na studia, 

którzy marzą o studiowaniu kierunków z zakresu nauk 

społecznych  w najbardziej perspektywicznym miejscu do 

rozpoczęcia kariery — „wiele specjalności JEDEN 

UNIWERSYTET”. 

Podczas Dni Otwartych pokażemy Wam, jakie kierunki oraz 

specjalności oferuje Instytut Socjologii, a także powiemy 

Wam, gdzie znaleźli zatrudnienie nasi absolwenci i gdzie 

studenci socjologii będą mogli rozpocząć swoją karierę 

zawodową po ukończeniu studiów. Pomogą Wam w tym 

nasi studenci, którzy będą Wam towarzyszyć podczas 

zwiedzania Wydziału Nauk Społecznych oraz odpowiedzą 

na wszystkie pytania, te bardziej i mniej formalne ;-) 

Jest to doskonała okazja do wcielenia się w rolę studenta  

i przekonania się na własnej skórze, jak wygląda życie 

studenckie. 

Zapraszamy zarówno maturzystów,  

jak uczniów młodszych klas!  

 

Podczas dni otwartych możecie uczestniczyć w 

odbywającym się cyklicznie evencie, jakim są  „Dni 

Socjologii” organizowane przez studentów KOŁA 

NAUKOWEGO SOCJOLOGÓW i dowiedzieć się, czym 

zajmują się Wasi koledzy — studenci, co ich fascynuje  

i w jakich projektach, badaniach biorą udział. Możecie także 

posłuchać opinii naszych obecnych studentów oraz zadać 

im pytania dotyczące studiowania oraz życia studenckiego. 

W programie dni otwartych znaleźć można między innymi: 

 mini-wykłady 

 spotkania z wykładowcami i studentami 

DNI OTWARTE 

 Prezentacja  

kierunków  

i specjalności  

 Mini-wykłady 

 Spotkania z Kołami 

Naukowymi 

 Warsztaty 



„Kulturą jest wszystko, co nas otacza: co jemy, jak się śmiejemy, jak się ubieramy, 

w jakim języku mówimy, jakie wartości cenimy, a jakie odrzucamy, aspiracje życio-

we, przestrzeń semiotyczna tej sali, marka samochodu, górnicze szyby i kominy 

hut, narzędzia rolnicze i samoloty…”   

prof. Wojciech Świątkiewicz 

INAUGURACJA   DNI  >OTWARTYCH<  SOCJOLOGII  

 Powitanie uczestników  i wykład inaugurujący  DNI 

>OTWARTYCH< SOCJOLOGII  

-  prof. Wojciech Świątkiewicz 

 Prezentacja kierunków i specjalności na studiach 

pierwszego i drugiego stopnia  

 Zaproszenie na XI DNI SOCJOLOGII 

 3 

Nowa Aula, godz. 10:00 

Studia socjologiczne pierwszego stopnia — dr Andrzej Górny 

Kierunek:  Stosowane nauki społeczne 

Kierunek:  Socjologia,  specjalności: 

 Socjologia miasta i regionu 

 Socjologia organizacji i zarządzania 

 Socjologia reklamy i komunikacja społeczna 

 Wiedza o współczesnym społeczeństwie 

Kierunek: Praca socjalna — mgr  Monika Szpoczek-Sało   

Sala 234 (2 piętro)  godz. 11:00 

Nowa Aula, godz.  10:20 

Studia socjologiczne drugiego stopnia: 

Specjalności: 

 Kariery europejskie w administracji i biznesie  — dr Renata Jankowska,  

 dr Katarzyna Ponikowska-Cichoń, studenci  

 Komunikacja personalna w organizacji — dr Monika Żak, dr Rafał Cekiera 

 Studia miejskie — prof. Tomasz Nawrocki, mgr Elżbieta Ziobro 

 Komunikacja  społeczna 

 Socjologia (program ogólny) 
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godz. 9:00 

Nowa Aula (1 piętro) 



SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA PLAKATACH 

 

 SESJA PANELOWA 
 

 

 Socjologia sztuki 

Rola muzyka w życiu społecznym 

Sztuka i jej konteksty społeczne 
 

 

 Film, serial, telewizja 

Estetyka i fenomen współczesnych seriali 

Tendencje we współczesnej telewizji 
 

 

 Uczestnictwo w kulturze 

Publiczność festiwalowa 

Czynniki ułatwiające i utrudniające uczestnictwo we 

współczesnej kulturze 
 

 

 Życie kulturalne i jego zróżnicowanie 

Multikulturalizm 

Specyfika polskiego życia kulturalnego 
 

 

 Normy, wzory i praktyki kulturowe 

Moda 

Współczesne rytuały społeczne 
 

 

 Konsumpcja kultury 

Użytkowanie kultury przez społeczności fanowskie 

Demokratyczny i masowy charakter użytkowania dóbr 

kulturowych 
 

 

 Subkultury 

Kontestacja we współczesnej kulturze 

Współczesne tożsamości subkulturowe 

 

SALA  

SYMPOZJALNA  

II  

GODZ. 11:00 

 

 

 

 

  

XI DNI SOCJOLOGII 



MINI-

WYKŁADY 

G o dz in a  

S a la  

11:00 

SALA 233 

(2 PIĘTRO) 

 

 

 

12:00 

SALA 233 
 

 

 

13:00 

SALA 

233 

 

 

SALA 312 

(3 PIĘTRO) 

14:00 

(ZAPISY) 

 „O mieście …  co słychać, widać i czuć?!”   

— prof. Tomasz Nawrocki 

 „Jak badać miasto?!  Projekt Warszawska„  

— Łukasz Harat  (Koło Miejskie) 

 

 

 „Socjologia pod wieżą Eiffla”  

—  dr Renata Jankowska, dr Sébastien Bauvet, prof. Patrick 

Mardellat 

 

 

 „Z socjologią, no jak? … na ty!”   

 — dr Grzegorz Gawron 

 „Czym można się zajmować będąc socjologiem - 

przypadki skrajne i nieoczywiste” 

— dr Karolina Wojtasik 

 

 

 Warsztaty 

— Katarzyna Girzecka 

DNI OTWARTE  

Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy 
Arystoteles 



  

Dni  
OTWARTE  Socjologii 

 


