
I rok studia II stopnia 
Seminaria magisterskie 2012/2013 

 
Wstępne zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy isns-z@isns.uw.edu.pl 

do 19 marca (wtedy regularne seminaria /pow. 5 osób/ zostaną wpisane w 

plan zajęć). 
 
Lista pracowników, którzy chcą otworzyć seminarium na studiach II stopnia 

 
Dr hab. Barbara Fatyga, prof. UW - Zakład Metod Badania Kultury 
 
Seminarium magisterskie na specjalizacji "Antropologia Współczesności. Animacja 
Działań Lokalnych" prowadzi dr hab. prof. UW Barbara Fatyga. Tematyka prac 
magisterskich może dotyczyć: szeroko rozumianej problematyki kultury współczesnej, 
kultury młodzieżowej, socjologii i antropologii młodzieży oraz teorii kultury i metodologii 
badań kultury. 
 
 
Dr hab. Jolanta Arcimowicz -  
- Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa 
(tematyka z zakresu ścieżki specjalizacyjnej Mediacje) 
 
 
Prof. dr hab. Anna Kwak –  
- Zakład Studiów Rodziny i Patologii Społecznej - Jednostka w rodzinie i poza rodziną 
Tematyka seminarium :  obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych pośrednio 
i bezpośrednio  z tematyką małżeństwa i rodziny, w tym  m.in. - analizę procesów 
przemian, obecności alternatywnych form  małżeństwa i rodziny,  funkcjonowania 
jednostki w różnych rolach, przekazów pokoleniowych itp. 
 
 
Dr hab. Paweł Możdżyński –  
Tematyka seminarium będzie się koncentrować wokół problemów współczesnej kultury ze 
szczególnym uwzględnieniem aspektu  wizualności (sztuka, design, architektura, miejska 
ikonosfera, popkultura etc.) 
 
 
 
Lista pracowników, do których można zgłaszać się indywidualnie z prośbą 
o poprowadzenie pracy magisterskiej  
(kontakt na dyżurach: http://www.isns.uw.edu.pl/pdf/dyzury.pdf): 

 
Dr hab. Ireneusz Białecki, prof. UW –  Zakład Ewaluacji i Studiów nad Edukacją 
Tematyka seminarium: socjologia edukacji, nierówności w dostępie do kształcenia 
i studiów wyższych, ewaluacja, badania edukacyjne, polityka edukacyjna, kapitał ludzki 
 
Prof. dr hab. Paweł Dybel – Katedra Historii Idei i Antropologii Kulturowej  
- "Przemoc, ponowoczesność, polityka" 
 
 
Prof. dr hab. Małgorzata Fuszara- Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa 
Tematyka seminarium: prace dotyczące sytuacji kobiet oraz prace dotyczące 
 zróżnicowania narodowościowego, etnicznego i religijnego  ( np. mniejszości w Polsce, 
Polacy jako mniejszości za granicą itp). 
 
Prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz - Zakład Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej 



 
Dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka, prof. UW - Katedra Socjologii i Antropologii 
Obyczajów i Prawa 
Temat seminarium: Psychosocjologiczna analiza procesów społecznych i politycznych 
w społeczeństwie demokratycznym 
 
Prof. dr hab. Krzysztof Kiciński – Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej 
 
Dr hab. Jacek Kochanowski – spotkania indywidualne 
- Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej, http://www.kochanowski.edu.pl/ 
 
Dr hab. prof. UW Nina Kraśko – Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej 
 
Prof. dr hab. Marcin Król – Katedra Historii Idei i Antropologii Kulturowej 
 
Prof. dr hab. Jacek Kurczewski - Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa 
 
Dr hab. Beata Łaciak, prof. UW - Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa - 
"Obyczajowość, socjologia dziecka, analiza mediów”  
 
Dr hab. Małgorzata Melchior, prof. UW – Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii 
Ogólnej 
 
Dr hab. Andrzej Mościskiem, prof. UW - Zakład Studiów Rodziny i Patologii 
Społecznej  
 
Dr hab. Wojciech Pawlik prof. UW    – Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii 
Ogólnej 
 
Dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka, prof. UW - Katedra Socjologii Moralności 
i Aksjologii Ogólnej 
 
Dr hab. Elżbieta Zakrzewska - Manterys, prof. UW – kontakt mailowy z 
sekretariatem  
– Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej – Problemy współczesnej socjologii –  
 

 


