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III rok – licencjat (studia zaoczne) 
 

OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH W R.AK. 2012/2013 
 

*** zapisy (na adres mailowy: isns-z@isns.uw.edu.pl) 
  do  11 listopada 2012 

 
 
1. DR HAB.  JOLANTA ARCIMOWICZ 
Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa  

Zapraszam osoby zainteresowane socjologią prawa, socjologią władzy i polityki, a także 

socjologią organizacji na seminarium licencjackie w roku akademickim 2011/2012. W zakresie 

seminarium mogą być poruszane problemy dotyczące m.in. prawa i jego oddziaływania na 

różne dziedziny życia społecznego; instytucjonalnych form rozwiązywania konfliktów (sądowe i 

pozasądowe procedury); biurokracji państwowej i samorządowej, w tym zjawisk określanych 

jako patologia władzy; zarządzania w organizacjach publicznych (m.in. zatrudnienie, rozwój i 

szkolenie kadr, społeczna odpowiedzialności organizacji). Możliwa jest realizacja innych 

zagadnień, ale po omówieniu literatury przedmiotu. Program seminarium przewiduje również 

zapoznanie studentów z zasadami pisania pracy naukowej (struktura, przypisy, przygotowanie 

bibliografii, itd.). 

 

 

2. DR MAGDALENA ARCZEWSKA 
Zakład Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej 

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz tematyka współpracy miedzysektorowej i 
wolontariatu 
 
 
3. DR MAGDALENA DUDKIEWICZ 
Zakład Metod Badania Kultury 
zapraszam studentów III roku (także studiów zaocznych, jeżeli termin w trakcie tygodnia 
będzie dla nich dostępny) na seminarium licencjackie. 
Seminarium przeznaczone będzie przede wszystkim dla studentów specjalizacji Organizacje 
pozarządowe i Antropologia współczesności: badanie i animacja kultury, gotowych w ramach 
seminarium przygotować studium przypadku. Tematyka seminarium i przygotowywanych w 
jego ramach prac obejmować będzie następującą problematykę:  
* społeczeństwo obywatelskie i organizacje pozarządowe, ze szczególnym uwzględnieniem 
takich zagadnień jak: problemy wizerunku działań społecznych, miejsce i rola NGO w 
społecznościach lokalnych, media obywatelskie, edukacja obywatelska, kapitał społeczny, 
wolontariat.  
* pomoc społeczna i praca socjalna;  
* animacja społeczna ze szczególnym uwzględnieniem animacji kultury.  
Na szczegółowe pytania opowiem pod adresem madud@gazeta.pl 

 
 

4. DR ADAM GAŁKOWSKI 
Zakład Ewaluacji i Studiów nad Edukacją 
Temat: Historia społeczna Europy 
 
I. Metodologia historii i zasady pisania pracy dyplomowej (licecjackiej). 
II. Zasadnicza część seminarium poświęcona jest przypomnieniu  
podstawowych pojęć z zakresu historii i historiografii. Ale tylko w zakresie niezbędnym do 
podjęcia się  pisania pracy licencjackiej, merytorycznie mieszczącej się w szeroko rozumianej 
problematyce najważniejszych procesów i zjawisk społecznych z przeszłości, jakie wywarły 
wpływ na dzisiejszy kształt Europy.  
Założeniem seminarium jest zachęcenie studentów do zrozumienia faktu, iż dzisiejsza Europa 
nie tylko jest „produktem” naszych czasów, lecz w znacznym stopniu także efektem 
długotrwałych społecznych procesów historycznych.  
Ogólna formuła tematu seminarium otwiera szerokie możliwości formułowania różnorodnych 
tematów prac dyplomowych.   
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III. Literatura (wybór): 
• Maria Czapska, Europa w rodzinie, (wyd. dowolne); 
• Norman Davies, Europa, Kraków (wyd. dowolne); 
• Aleksander Gieysztor, Tradycja i znaki godności akademickiej, [w:] Tradycje i 
współczesność. Księga pamiątkowa Instytutu Historycznego UW 1930-2005, Warszawa 2005, s. 
350-359; 
• Jacques Le Goff, Apogeum chrześcijaństwa, Warszawa 2003; 
• Marceli Handelsman, Założenie Uniwersytetu w Warszawie, w setną rocznicę jego 
inauguracji, Zamość 1918; 
• Historia Europy, red. Antoni Mączak, Wrocław 1998; 
• Krzysztof Pomian, Europa i jej narody, Gdańsk 2004; 
• - O autonomii uniwersytetu [wykład]; 
• Józef Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa (wyd. dowolne). 
 
 
5. DR ANETA GAWKOWSKA 
Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa 
(Filozofia społeczna, teorie socjologiczne, antropologia filozoficzno-teologiczna, nowy feminizm) 
 Zapraszam na seminarium licencjackie osoby zainteresowane teoretyczną refleksją o 
społeczeństwie i jego wybranych aspektach.  
 Seminarium może stanowić miejsce spotkania teorii socjologicznych z filozofią społeczną i 
antropologią filozoficzną i teologiczną. Moim obszarem zainteresowań jest połączenie 
teoretycznych analiz socjologii, filozofii i teologii, zwłaszcza obecnych w tzw. teologii ciała i 
nowego feminizmu, ale seminarium otwieram dla studentów zainteresowanych szeroko 
zarysowanym obszarem styku tych dyscyplin, które analizują różnie rozumianą społeczną 
naturę człowieka. 
 
 
6. DR EWA GNIAZDOWSKA 
Ośrodek Dydaktyczny Psychologii Więzi Społecznych  
Zagadnienia psychologii społecznej 
 
 
7. DR MAREK KŁOSIŃSKI  
Zakład Metod Badania Kultury 
- Media a społeczeństwo 
 

 

8. DR JOANNA KOWALCZEWSKA 
Ośrodek Dydaktyczny Psychologii Więzi Społecznych 

 

 

9. DR ANNA KRAJEWSKA 
Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa 

 

 
10. DR BARBARA LEWENSTEIN 
Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej 
zaprasza na seminarium w tematyce: partycypacja- obywatelstwo – demokracja.    
Seminarium poświęcone jest teoretyczno empirycznym zagadnieniom demokracji 
partycypacyjnej i społeczeństwa obywatelskiego. Obszarem szczególnego zainteresowania a 
także tematyki przygotowywanych prac będą przejawy partycypacji społecznej w formie 
organizacji pozarządowych, ruchów społecznych, inicjatyw samopomocowych, inicjatyw 
aktywizacyjnych i animacyjnych protestów, petycji, inicjatyw uchwałodawczych, referendów, 
konsultacji społecznych, dialogu obywatelskiego, etc.  
Na seminarium omawiane będą wybrane zagadnienia teoretyczne z dziedziny demokracji 
partycypacyjnej w powiązaniu z konkretnymi rozwiązaniami modelowymi w obszarze praktyk 
demokratycznych w Polsce i zagranicą. Zaprezentowane zostaną także najnowsze badania z 
dziedziny partycypacji społecznej w Polsce. Możliwe jest przygotowanie pracy teoretycznej na 
podstawie najnowszej literatury przedmiotu, a także empirycznej - w formie studium przypadku 
(case study). 
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11. DR HAB. PAWEŁ MOŻDŻYŃSKI 
Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej 
Zapraszam Studentów Studiów Zaocznych na moje seminarium licencjackie pt. Problemy 
kultury współczesnej (indywidualna opieka nad pracami licencjackimi). Zakres: tematyka 
szeroko pojętej kultury ze szczególnym uwzględnieniem sztuki współczesnej i sfery kultury 
popularnej. Nasza współpraca będzie oparta na spotkaniach indywidualnych oraz na kontakcie 
mailowym dopasowanym do rytmu Państwa pracy. Liczba osób: 4. 
 
 
12. DR IWONA OLIWIŃSKA 
Zakład Metod Badania Kultury 
Zapraszam chętnych na seminarium licencjackie poświęcone szeroko rozumianej problematyce 
stylów życia.  
Zainteresowanie badawcze uczestników seminarium może być skoncentrowane na całościowych 
stylach życia np. charakterystycznych dla konkretnych grup społecznych (artyści, 
kontestatorzy, studenci, itp.) lub na wiodących elementach tj. np.: moda, turystyka, dbałość o 
ciało, formy spędzania czasu wolnego, itd.  
Uczestnicy mogą też podejmować rozważania teoretyczne nt. stylów życia, konstruowania 
przestrzeni kulturowej. Liczba osób: 3. 
 
 

13. DR MARIOLA RACŁAW 
Zakład Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej 

Przygotowywane w ramach seminarium lub spotkań indywidualnych prace dyplomowe dotyczyć 
mogą zagadnień: 
- socjologii ludności (w tym np. w odniesieniu do procesu starzenia się społeczeństw, relacji 
międzygeneracyjnych, przeobrażeń modelu rodziny), 
- socjologicznych ujęć polityki społecznej (w tym polityki rodzinnej, pomocy społecznej): w tym 
kwestii opieki, rynku pracy, godzenia ról itd. 
oraz innych zagadnień ustalonych w trakcie dyskusji seminaryjnych. 
Zapraszam do kontaktu mailowego: m.raclaw@uw.edu.pl 

 

14. DR MARCIN SIŃCZUCH  
Zakład Metod Badania Kultury 
Socjologia Młodzieży 
Mam możliwość przyjęcia do 3 osób na seminarium licencjackie w trybie indywidualnym. 
Tematyka, to szeroko rozumiana problematyka socjologii młodzieży, a zwłaszcza: 
− relacje międzypokoleniowe w rodzinie i przestrzeni publicznej 
− uczestnictwo młodych ludzi w życiu politycznym i stosunek do polityki 
− ruchy, organizacje i subkultury młodzieżowe jako aktorzy sfery publicznej 
− cykl życia i jego specyfika w okresie młodości 
− polityka państwa i UE wobec młodzieży – krytyczna analiza i odkrywanie jej ideologicznych 
korzeni. 
− młodzież jako podmiot i przedmiot debaty politycznej i naukowej. 
Osoby zainteresowane proszę o kontakt mailowy: m.sinczuch@uw.edu.pl  
 
 
 
15. DR ROBERT SOBIECH 
Zakład Ewaluacji i Studiów nad Edukacją 
Opinia publiczna a polityki publiczne  
Problematyka seminarium obejmować będzie następujące zagadnienia: 
� Opinie Polaków o najważniejszych kwestach i problemach społecznych (wewnętrzne 
zróżnicowania i zmiany poglądów na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat)  
� Czynniki kształtujące postawy społeczeństwa polskiego wobec kluczowych problemów 
społecznych (wartości, interesy, rola mediów, ekspertów, polityków) 
� Poglądy na propozycje rozwiązań kluczowych problemów społecznych  
� Zaufanie Polaków do instytucji publicznych i ich przedstawicieli (rząd, parlament, władze 
samorządowe, służba cywilna, kościół, media) 
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16. DR TOMASZ SOBIERAJSKI 
Zakład Ewaluacji i Studiów nad Edukacją 
Opiekę nad pracami licencjackimi kieruję do studentów zainteresowanych: 
- współczesnymi problemami religii, wiary i moralności w odniesieniu do poszczególnych grup 
społecznych oraz zagadnieniami związanymi z ateizmem, sekularyzacją, apostazją i ewolucją 
norm moralnych 
- problemami związanymi z życiem i funkcjonowaniem w mieście, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na aspekty związane z zabawą, spędzaniem wolnego czasu, przestrzenią miejską, 
tworzeniem się relacji w zurbanizowanej przestrzeni 
- badaniem relacji pomiędzy płciami, z uwzględnieniem socjobiologicznych uwarunkowań 
każdej z nich 
- zagadnieniami w ramach socjologii zdrowia, w tym choroby, zaburzeń żywienia (anoreksji, 
bulimii, otyłości), profilaktyki zdrowotnej i relacji lekarz-pacjent 
Kontakt: tomasz.sobierajski@uw.edu.pl 
 

17. DR BOGNA SZYMKIEWICZ-KOWALSKA 
Ośrodek Dydaktyczny Psychologii Więzi Społecznych 

 
 

 
18. DR JOANNA ŚMIGIELSKA 
Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa 

Antropologia życia codziennego - to temat seminarium licencjackiego na które zapraszam. 
Problematyka naszych spotkań koncentrować się będzie na różnych aspektach codzienności, 
analizie wzorów zachowań ,ich uwarunkowań i przemian. 
Tematyka prac, obejmować będzie antropologiczne spojrzenie na te wycinki życia społecznego, 
które zainteresują uczestników seminarium. 
 
 
19. DR EWA WIDEŁ 
Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej 
Szeroko rozumiana problematyka dziecka i rodziny (socjalizacja  i rozwój w rodzinie, sytuacje 
kryzysowe, formy pomocy) 

 


