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SIŁA PŁYNĄCA Z REGIONU

Wydział Nauk Społecznych położony jest w sercu Katowic, główne-

go miasta województwa śląskiego i Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii – jednego z najważniejszych ośrodków gospodarczych, 

akademickich i kulturalnych południowej Polski, Miasta Muzyki 

UNESCO. Śląsk to jeden z najsilniejszych gospodarczo (12,4 proc. 

PKB) i demograficznie (prawie 4,6 mln osób) regionów w Polsce, 

z charakterystycznym rysem wielokulturowości (wpływy kultury 

polskiej, niemieckiej, czeskiej i żydowskiej). XXI wiek to dla Śląska 

czas prawdziwej rewolucji. Przy zmniejszonym udziale górnictwa 

i hutnictwa rozwijają się nowe gałęzie przemysłu zaawansowanych 

technologii, IT, logistyki i usług. To żywe laboratorium dostarcza 

badaczom unikatowych możliwości obserwacji i analizy różno-

rodnych zjawisk społecznych, gospodarczych, politycznych 

i kulturowych. 

Położenie Wydziału Nauk Społecznych na skrzyżowaniu głównych 

tras komunikacyjnych łączących europejskie stolice, takich jak 

Budapeszt, Bratysława, Wiedeń, Praga, Berlin i Warszawa, sprzyja 

międzynarodowemu rozwojowi nauki i badań. Stanowi także 

dogodne zaplecze do współpracy z podmiotami reprezentującymi 

inne sektory. 

SIŁA PŁYNĄCA Z RÓŻNORODNOŚCI

Nasz Wydział jest społecznością pełną pasji oraz twórczej energii. 

W strukturze Uniwersytetu Śląskiego Wydział Nauk Społecznych 

pełni rolę jednej z kluczowych jednostek, z kadrą naukowo-

dydaktyczną tworzoną przez prawie 300 pracowników oraz liczbą 

studentów przewyższającą 5000. W ramach Wydziału funkcjonuje 

5 instytutów.

— Instytut Socjologii

— Instytut Nauk Politycznych

— Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

— Instytut Pedagogiki

— Instytut Psychologii

Mamy 
potencjał

5000 
studentów

300 
naukowcówinstytutó

5 
w



fot. Julia Agnieszka Szymala



Umiędzynarodowienie 
– na styku nauki i gospodarki

Wydział Nauk Społecznych stale podejmuje nowe formy współpracy 

międzynarodowej na styku nauki i gospodarki. Prężnie rozwija 

kontakty międzynarodowe w obszarze naukowo-badawczym 

i dydaktycznym z ponad 95 jednostkami partnerskimi na całym 

świecie. Z inicjatywy Wydziału Uniwersytet Śląski przystąpił do 

programu „UN-Habitat UNI”, będącego porozumieniem uniwersytetów 

z całego świata oraz agendy ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich. 

Nasi naukowcy współtworzą także wydarzenia światowe oparte 

na współpracy wielu sektorów – w 2018 roku Międzynarodowy 

Kongres Sieci Kreatywnych Miast UNESCO (prezentacja raportu

z autorskich badań środowisk kreatywnych), a w 2022 roku 

11. Światowe Forum Miejskie w Katowicach.

Reprezentanci Wydziału Nauk Społecznych koordynują projekty 

współpracy międzynarodowej, nastawione na promocję innowa-

cyjności w dydaktyce i badaniach z myślą o podejmowaniu najważ-

niejszych cywilizacyjnych wyzwań. W ramach sieci uniwersytetów 

europejskich zaangażowali się w realizację projektu pn. 

„Transform4Europe – T4E: The European University for Knowledge 

Entrepreneurs” oraz „Transform4Europe – T4E: Research and 

Innovation” (H2020). Od 2018 roku Wydział stanowi także część 

Międzynarodowego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości 

(MIP) (współfinansowanie z programu POWER 2014–2020). Jest 

to sieć łącząca uniwersytety, jednostki samorządu terytorialnego, 

izby handlowe i stowarzyszenia pracodawców z następujących 

miast: Monastir (Tunezja), Tamatave (Madagaskar), Saint-Étienne 

(Francja), Sierre (Szwajcaria) i Katowice (Polska), dzięki której 

przedsiębiorstwa akademickie powstające na uniwersytecie 

promują swoją ofertę na rynku międzynarodowym. 
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Współpraca z otoczeniem: 
badania zlecone i popularyzacja wiedzy

BUDUJEMY MOSTY MIĘDZY ŚWIATEM 

NAUK SPOŁECZNYCH A ŚWIATEM GOSPODARKI

Poprzez dialog z otoczeniem społeczno-gospodarczym tworzymy 

szyte na miarę, analityczne i eksperckie „produkty”, które wypły-

wają z wyjątkowej zdolności rozumienia zjawisk społecznych. 

Specjalizujemy się w objaśnianiu mechanizmów społecznych 

ludzkich zachowań oraz konstruowaniu i wykorzystaniu 

narzędzi ich analizy. W ten sposób wspieramy wdrażanie 

do praktyki rezultatów prac badawczych.

MAMY DOŚWIADCZENIE

Kadra naukowo-badawcza i dydaktyczna Wydziału Nauk Spo-

łecznych to eksperci i praktycy, którzy odnoszą sukcesy jako 

laureaci nagród i grantów naukowych (m.in. NCN, NCBR, 

Komisji Europejskiej), a także uczestnicy staży naukowo-

badawczych i dydaktycznych finansowanych przez fundusze 

zagraniczne (International Visegrad Fund, Fulbright Poland, 

CEEPUS, BECO, Collegium Lyon, Erasmus+). Przedstawiciele 

Wydziału działają w wielu grupach doradczych i eksperckich,

udzielając rekomendacji w zakresie rozwoju, badań i innowacji

na poziomie regionalnym (Rada Społeczno-Gospodarcza GZM) 

oraz europejskim (Shadow Programme Committee, Klaster 2, 

Horyzont Europa). Nasi pracownicy posiadają bogate doświad-

czenie w wykonywaniu zadań eksperckich. Tylko w latach 

2014–2020 z powodzeniem zrealizowali ponad 20 interdyscypli-

narnych projektów badawczych na zlecenie instytucji zewnętrznych. 
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NASZA KADRA SPECJALIZUJE SIĘ W:

— opracowywaniu raportów, diagnoz, strategii, ekspertyz, studiów przypadku,

— projektowaniu, organizacji i przeprowadzaniu badań społecznych o charakterze 

ilościowym i jakościowym (badania ankietowe, wywiady, grupy fokusowe),

— projektowaniu i przeprowadzaniu badań ewaluacyjnych po realizacji 

programów, projektów i strategii, formułowaniu rekomendacji i zaleceń 

po zakończeniu projektów.

NASI KLIENCI:

— jednostki samorządu lokalnego i regionalnego,

— instytucje administracji publicznej,

— przedsiębiorstwa,

— organizacje pozarządowe,

— placówki oświatowe i służby zdrowia: przedszkola, szkoły, szpitale, 

przychodnie, poradnie, ośrodki pomocy społecznej i inne,

— instytucje zajmujące się problemami zatrudnienia i bezrobocia: urzędy pracy.
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PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH ZLECEŃ:

Obawy rodziców i nauczycieli wobec nowych form edukacji 

w okresie pandemii SARS-CoV-2. Studium województwa 

śląskiego, 2020

Zleceniodawca: 

Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”

Diagnoza uwarunkowań współpracy organizacji 

pozarządowych z miastem Katowice, 2019

Zleceniodawca: 

Urząd Miasta Katowice

Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Śląska – badania 

jakościowe i ekspertyza ostatecznego dokumentu 

opracowanego przez WISE Europa dla WWF Polska, 2018

Zleceniodawca: 

WISE Europa

Rola kultury i sektorów kreatywnych w osiągnięciu celów 

Agendy ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju do 2030 jako 

efekt debat środowisk kreatywnych Katowic i Krakowa, 2018

Zleceniodawca: 

Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury 

im. Krystyny Bochenek

The NEETs, the Working Poor and the Economic Immigrants – 

Selected Social Changes in the Future Labour Market, 2017

Zleceniodawca: 

Instytut Obywatelski, Wilfried Martens Centre for 

European Studies, Fundacja Państwo Prawa



CZY WIESZ, ŻE…?

Współcześnie wiedza jest podstawowym czynnikiem rozwoju, kształtującym 

przewagę konkurencyjną. Sektor nauki i badań, poprzez wytwarzanie wiedzy, 

stanowi koło zamachowe gospodarki. Budowanie jej siły wymaga dynamicz-

nej współpracy i transferu wiedzy pomiędzy jednostkami naukowymi 

a podmiotami trzech sektorów – publicznego, pozarządowego i prywatnego. 

W tym kontekście nauki społeczne stanowią kreatywną przestrzeń, gdzie 

powstają nowe rozwiązania dla gospodarki i społeczeństwa.

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach tworzy 

wspólnotę opartą na aktywnej postawie dociekliwości badawczej, a także 

zdolności myślenia poza utartymi schematami. Realizujemy model uniwersy-

tetu trzeciej generacji, umiejętnie łącząc rolę edukacyjną i badawczą we 

współpracy z biznesem i samorządem oraz wdrażanie innowacji społecznych.

Lubimy sprawdzać, jak teoria działa w praktyce i jak praktyka kształtuje teorię. 

Nasi pracownicy naukowi, których dorobek ceniony jest w kraju i za granicą, 

prowadzą interdyscyplinarne projekty badawcze, podejmując wspólne wyz-

wania dla gospodarki, edukacji, zdrowia i kultury na poziomie lokalnym, 

regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 
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CENTRA BADAWCZE

Wydział Nauk Społecznych wspiera i prowadzi wnikliwe, 

a jednocześnie odpowiedzialne badania z silnym kompo-

nentem użyteczności ukierunkowanym na otoczenie 

społeczno-gospodarcze uczelni, w tym władzę publiczną. 

Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Śląskiego aktywnie angażują się w rozwój następujących 

centrów badawczych:

Wymienione jednostki badawcze koncentrują się na rozwoju 

regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem analizy syste-

mów miejskich, innowacji społecznych i przemysłowych, 

a także polityk i usług publicznych. Zdobyta wiedza naukowa 

jest rozpowszechniana wśród decydentów i interesariuszy za 

pośrednictwem inicjatyw science to business (S2B), takich jak 

kwartalne spotkania Akademii Samorządowej, seminariów, 

konferencji, warsztatów, ekspertyz, strategii, analiz 

tematycznych oraz publikacji. 

Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych 
Konsorcjum ośmiu największych regionalnych uniwersyte-

tów i instytutów badawczych, koordynowane przez dr. hab. 

Roberta Pykę, prof. UŚ.

Odwiedź stronę Obserwatorium: 
www.obserwatoriummiasto.us.edu.pl lub napisz pod adres 

e-mail: obserwatoriumMiasto@us.edu.pl

Centrum Badawcze Polityki Publicznej 
i Problemów Regulacyjnych 

Ogólnouczelniana i interdyscyplinarna jednostka, 

koordynowana przez dr hab. Agnieszkę Turską-Kawę, prof. 

UŚ. Odwiedź stronę Centrum: www.cbpr.us.edu.pl lub napisz 

pod adres e-mail: cbpr@us.edu.pl

Uniwersyteckie Centrum Kreatywnego Obywatelstwa 

Ogólnouczelniana i interdyscyplinarna jednostka powołan a 
dzięki współpracy Instytutu Nauk Politycznych i Instytutu 

Psychologii Wydziału Nauk Społecznych, koordynowana 

przez dr. Wiktora Widerę

Odwiedź stronę Centrum: 

www.us.edu.pl/nauka-i-badania/centra-badawcze/ucko/ lub 

napisz pod adres e-mail: wiktor.widera@us.edu.pl 

RADY PROGRAMOWO-BIZNESOWE

Wydział Nauk Społecznych wspiera powstawanie organów 

doradczych w postaci Rad Programowo-Biznesowych, 

działających w dwóch obszarach: dydaktycznym i naukowo-

badawczym. Funkcjonowanie Rad jest odpowiedzią na rosnące 

zapotrzebowanie współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-

gospodarczym w procesie kształcenia, a także dostosowywania 

jego efektów do potrzeb rynku pracy. Odbywa się to poprzez 

organizację staży i wizyt studyjnych w firmach i instytucjach 

partnerskich, opiniowanie oferty edukacyjnej i programów 

studiów czy rekomendowanie tematów prac dyplomowych. 

W obszarze badań działalność Rad ma przede wszystkim 

wspierać naukowców Wydziału w prowadzeniu badań zgodnych 

z potrzebami środowisk gospodarczych oraz ukierunkowanych 

na praktyczne wykorzystanie wyników tych badań. Jest to moż-

liwe dzięki zgłaszaniu przez partnerów z otoczenia społeczno-

gospodarczego propozycji prac badawczych, ekspertyz nauko-

wych i szkoleń, informowaniu o zapotrzebowaniu na podjęcie 

określonej problematyki badawczej, wsparciu w pozyskiwaniu 

środków finansowych i rzeczowych na rzecz rozwoju współpracy 

czy inicjowaniu powstawania doktoratów wdrożeniowych.

Zapraszamy do kontaktu i uczestnictwa w Radach przedsta-

wicieli przedsiębiorców, władz regionalnych i lokalnych, 

mediów, stowarzyszeń pozarządowych, instytucji sztuki, 

muzeów oraz sektora edukacji.
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KONTAKT

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Społecznych

ul. Bankowa 11, pok. 1A

40-007 Katowice

e-mail: projekty.wns@us.edu.pl

tel. + 48 32 359 18 16

www.us.edu.pl/wydzial/wns

 Dofinansowano z programu 
„Społeczna odpowiedzialność nauki” 

Ministra Edukacji i Nauki
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