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SPECJALIZACJE 

STUDIA NIESTACJONARNE-ZAOCZNE  

I STOPNIA (LICENCJAT) 
 

I. Antropologia współczesności: badanie i animacja 
kultury 
Kierownik specjalizacji: dr hab. Barbara Fatyga, prof. UW 

Program dla studiów licencjackich jest przygotowany w ramach unikalnego podejścia 
wypracowanego przez pierwszy w Polsce (działający od 1993 roku) zespół dydaktyczny 
zajmujący się antropologią współczesności. Zajęcia przygotowują do pracy w zakresie 
badań i animacji kultury. Dotyczą podstaw wiedzy o kulturze oraz dwóch kluczowych dla 
antropologii współczesności perspektyw teoretyczno-metodologicznych; wyznaczonej 
przez problematykę stylów życia i związanej z antropologią społeczności lokalnych. 
Towarzyszy im oryginalna metodologia badania tekstów kultury. Pozostałe przedmioty 
stanowią uzupełnienie tak zarysowanego programu. Formy prowadzenia zajęć zostały 
zróżnicowane (są to, oprócz wykładów i ćwiczeń, warsztaty i konwersatorium, a 
nadobowiązkowo udział w prowadzonych przez zespół dydaktyczny projektach 
badawczych i we współtworzeniu strony internetowej antropologii współczesności).  

II ROK 
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 

godzin  
Forma 

zaliczenia 
ECTS 

1. Podstawy wiedzy o kulturze (wykład) 20 E 3 
2. Antropologia społeczności lokalnych I 

(konwersatorium z elementami wykładu)  
20 E 3 

3. Antropologia społeczności lokalnych II 
(realizacja projektu badawczego – warsztat) 

20 E 3 

4. Diagnoza i statystyka kultury: analiza danych 
zastanych (konwersatorium) 

20 Zal/oc 2 

OGÓŁEM II ROK 80  11 
 

III ROK 
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 

godzin 
Forma 

zaliczenia 
ECTS 

1. Teoria stylów życia (wykład) 20 E 3 
2. Style życia współczesnych Polaków 

(warsztat) 
20 Zal/oc 2 

3. Animacja kultury (wykład) 20 E 3 
4. Antropologia i socjologia Internetu 20 Zal/oc 2 
5. Badanie tekstów kultury (warsztat) 20 Zal/oc 2 
OGÓŁEM III ROK 100  12 
OGÓŁEM II i III ROK 180  23 
 
Sugerowana kontynuacja specjalizacji na ścieżce specjalizacyjnej 
ANTROPOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI w ramach studiów magisterskich 
(II stopnia)  
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II. Konsultant społeczno-prawny 
Kierownik specjalizacji: prof. dr hab. Jacek Kurczewski 

 

W skład ścieżki wchodzą przedmioty przygotowujące do możliwości pełnienia funkcji 

konsultanta ds. społecznego funkcjonowania i wykorzystania prawa w różnych 

instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych. Zapoznaje z aktualnym 

stanem zróżnicowania społecznego w kraju, uczy możliwości wykorzystania 

instytucjonalnych (sąd i inne) metod rozwiązywania konfliktów indywidualnych i 

grupowych. Ścieżka przygotowuje do opracowania ekspertyz na tematy społecznych 

aspektów wybranych projektów legislacyjnych i funkcjonowania prawa oraz grup 

mniejszościowych i zmian obyczajowych, jakie zachodzą w społeczeństwie polskim. 

Zawiera rozbudowany program dydaktyczny przygotowujący do samodzielnego 

rozpoznania stanu opinii publicznej w interesującym zakresie. 

 
II ROK 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin  

Forma 
zaliczenia 

ECTS 

1. Instytucjonalne formy rozwiązywania 
konfliktów  

20 E 3 

2. Konflikt kultur I 20 E 3 
3. Konflikt kultur II 20 Zal/oc 2 
4. Instytucje demokratyczne I 20 E 3 
5. Instytucje demokratyczne II 20 Zal/oc 2 
OGÓŁEM II ROK 100  13 

 
III ROK 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS 
1. Korupcja i jej przeciwdziałanie 20 E 3 
2. Badania społeczno-prawne 20 E 3 
3. Badania opinii publicznej I 20 Zal/oc 2 
4. Badania opinii publicznej II 20 Zal/oc 2 
OGÓŁEM III ROK 80  10 
OGÓŁEM II i III ROK 180  23 
 
Sugerowana kontynuacja specjalizacji na ścieżce specjalizacyjnej EKSPERTYZA 
SPOŁECZNO-PRAWNA lub EKSPERTYZA SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA w ramach 
studiów magisterskich (II stopnia) 
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III. Facylitacja i interwencja w sytuacjach kryzysowych 
Kierownik specjalizacji: dr Zbigniew Czwartosz/dr Ewa Gniazdowska  

W ramach programu studenci zapoznają  się  z teoriami dotyczącymi mechanizmów 
powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów, podejmowania optymalnych decyzji, 
dynamiki procesów grupowych, oraz konstruktywnej komunikacji interpersonalnej. 
Słuchacze mają również możliwość nabycia umiejętności praktycznych, niezbędnych dla 
efektywnego działania w trudnych sytuacjach społecznych - spowodowanych konfliktami 
i/lub złożonymi procedurami decyzyjnymi. Program przygotowuje słuchaczy do szeroko 
rozumianej pracy z ludźmi - promowania konstruktywnego dialogu, prewencji i 
rozwiązywania konfliktów społecznych (dzięki umiejętność ich analizy i diagnozy), a także 
do prowadzenia szkoleń w zakresie umiejętności komunikacyjnych, rozwiązywania 
konfliktów i podejmowania decyzji. 
Celem programu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności społecznych ułatwiających pracę 
w zespole i/lub kierowanie ludźmi. 
 

II ROK 
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin  Forma zaliczenia ECTS 
1. Rozwiązywanie konfliktów 20 E 3 
2. Komunikacja interpersonalna 20 E 3 
3. Praca z grupą 20 E 3 
4. Prowadzenie szkoleń 20 Zal/oc 2 
5. Podejmowanie decyzji 20 Zal/oc 2 
OGÓŁEM II ROK 100  13 

 
III ROK 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin 

Forma 
zaliczenia 

ECTS 

1. Facylitacja 20 Zal/oc 2 
2. Rozwiązywanie problemów w 

sytuacjach istotnych różnic interesów 
20 E 3 

3. Interwencje w sytuacjach 
kryzysowych 

20 Zal/oc 2 

4. Samoświadomość w pracy 
facylitatora 

20 E 3 

OGÓŁEM III ROK 80  10 
OGÓŁEM II i III ROK 180  23 
 
Sugerowana kontynuacja specjalizacji na ścieżce specjalizacyjnej NEGOCJACJE 
I MEDIACJE w ramach studiów magisterskich (II stopnia) 
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IV. Zarządzanie kadrami  
Kierownik specjalizacji: prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz. 

 

Celem kształcenia w ramach specjalizacji „Zarządzanie kadrami” jest przygotowanie 

absolwentów do pracy w działach personalnych przedsiębiorstw, instytucji publicznych 

oraz organizacji non-profit. Program ścieżki umożliwia zdobycie odpowiedniej wiedzy i 

umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania personelem i organizacji pracy. 

Studenci zapoznają się ponadto z podstawowymi zagadnieniami prawnymi z zakresu 

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz rozwiązaniami instytucjonalnymi 

dotyczącymi rynku pracy i systemu zabezpieczenia społecznego. 

 

II ROK 
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 

godzin  
Forma 

zaliczenia 
ECTS 

1. Podstawy zarządzania 20 E 3 
2. Zarządzanie kadrami 20 Zal/oc 2 
3. Prawo pracy 20 E 3 
4. Ubezpieczenia społeczne      20 E 3 
5. Instytucje rynku pracy 20 Zal/oc 2 
OGÓŁEM II ROK 100  13 

 
III ROK 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin 

Forma 
zaliczenia 

ECTS 

1. Socjologia pracy 20 E 3 
2. Systemy zabezpieczenia społecznego   20 E 3 
3. Metody i narzędzia audytu wewnętrznego 20 Zal/oc 2 
4. Zarządzanie międzykulturowe (warsztat) 20 Zal/oc 2 
OGÓŁEM III ROK 80  10 
OGÓŁEM II i III ROK 180  23 
Sugerowana kontynuacja specjalizacji na ścieżce specjalizacyjnej POLITYKA 
SPOŁECZNA – SPECJALISTA DS. ZATRUDNIENIA w ramach studiów 
magisterskich (II stopnia). 
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V. Praca w środowisku rodzinnym  
Kierownik specjalizacji: prof. dr hab. Anna Kwak 

Program umożliwia zdobycie  wiedzy w zakresie podstawowym na temat 
psychospołecznych i kulturowych uwarunkowań funkcjonowania rodziny oraz 
umiejętności niezbędnych do pracy koncentrującej się wokół wsparcia, rozwoju oraz 
kompensacji deficytów w obszarze różnych typów środowisk rodzinnych. Tematyka zajęć 
pokazuje zarówno zasoby, jak i zagrożenia w funkcjonowaniu rodziny, uwzględnia 
elementy związane z rozpoznawaniem i diagnozowaniem trudności tkwiących w 
środowisku rodzinnym, przedstawia interdyscyplinarne sposoby wspierania rodziny. 
Przewidywane jest odbycie praktyki przez studentów, pogłębiającej ich wiedzę i 
umiejętności. Ścieżka przygotowuje do pełnienia funkcji asystenta i konsultanta rodziny 
pozwalając na podejmowanie stanowisk, które wynikają z potrzeb rynku pracy oraz są 
generowane przez sytuację społeczną w Polsce  na obecnym rynku pracy. Przygotowuje 
także do szeroko rozumianej pracy na rzecz rodziny poprzez budowanie wizerunku i 
promocji rodziny w rzeczywistości społecznej, np. instytucje użyteczności publicznej, 
media, NGO’s 

II ROK 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin  Forma zaliczenia ECTS 
1. Rodzina w wymiarze kulturowym 20 Zal/oc 2 
2. Diagnostyka małżeństwa i rodziny 40 E 6 
3. Wybrane zagadnienia seksuologii 20 E 3 
4. Formy pomocy rodzinie w Polsce 20 Zal/oc 2 
OGÓŁEM II ROK 100  13 

 
III ROK 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS 
1. Formy pomocy rodzinie na świecie 20 Zal/oc 2 
2. Rodziny ryzyka 20 E 3 
3. Praca z rodziną 20 E 3 
4. Komunikacja w rodzinie 20 Zal/oc 2 
OGÓŁEM III ROK 80  10 
OGÓŁEM II i III ROK 180  23 
 
Sugerowana kontynuacja specjalizacji na ścieżce specjalizacyjnej SOCJOLOGIA 
MAŁŻEŃSTWA I RODZINY – SPECJALISTA d/s RODZINY w ramach studiów 
magisterskich (II stopnia) 
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VI. Rozwiązywanie problemów  uzależnień 
Kierownik specjalizacji: dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska, prof. UW. 

Program ścieżki na celu wprowadzenie w problematykę uzależnienia od środków 
psychoaktywnych, a głównie alkoholu i narkotyków. Przedmiotem zainteresowań będzie 
analiza podstawowych pojęć, czynników wpływających na rozwój uzależnienia, zjawisko 
tolerancji socjokulturowej oraz ustawodawstwo polskie i europejskie dotyczące tej 
problematyki. Omawiane będą rodzaje i formy działań profilaktycznych. Szczególnie 
znaczenia będzie poświęcone zagadnieniu profilaktyki w szkole. Określone zostaną  
zasady konstrukcji  i realizacji programów profilaktycznych w dziedzinie uzależnień, co 
pozwoli na skonstruowanie autorskiego programu profilaktycznego. Omawiana będzie 
także rola i funkcjonowanie organizacji pozarządowych, instytucji pomocy społecznej oraz 
znaczenie wolontariatu w profilaktyce i opiece posterapeutycznej nad osobami 
uzależnionymi. 

Absolwenci zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną odnośnie mechanizmu i przyczyn 
wchodzenia w uzależnienie ale także umiejętności praktyczne pracy z osobami 
uzależnionymi co pozwoli im na podejmowanie pracy w instytucjach planujących politykę 
wobec problemu uzależnień, placówkach samorządu terytorialnego oraz w ośrodkach 
terapeutycznych. 

II ROK 
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 

godzin  
Forma 

zaliczenia 
ECTS 

1. Rozwiązywanie problemów alkoholowych 20 E 3 
2. Organizacje pozarządowe  

(wspólnie ze specjalizacją Organizacje 

pozarządowe) 

20 E 3 

3. Wybrane zagadnienia seksuologii 20 E  3 
4 Profilaktyka uzależnień 20 Zal/oc 2 
5 Rodziny ryzyka 20 Zal/oc 2 
OGÓŁEM II ROK 100  13 

 
III ROK 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin 

Forma 
zaliczenia 

ECTS 

1. Alkoholizm problemy psychologiczne 20 E 3 
2. Terapia uzależnień 20 Zal/oc 2 
3. Pomoc społeczna z elementami pracy socjalnej 

(wspólnie ze specjalizacją Organizacje 

pozarządowe) 

20 E 3 

4. Warsztaty specjalizacyjne 20 Zal/oc 2 
OGÓŁEM III ROK 80  10 
OGÓŁEM II i III ROK 180  23 
 
Sugerowana kontynuacja specjalizacji na ścieżce specjalizacyjnej SPOŁECZNO-
KULTUROWE UWARUNKOWANIA UZALEŻNIEŃ w ramach studiów magisterskich 
(II stopnia). 
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VII. Organizacje pozarządowe  
Kierownik specjalizacji: dr Marek Rymsza  

Ścieżka specjalizacyjna przygotowuje studentów do podejmowania pracy w organizacjach 
pozarządowych, w szczególności tych prowadzących działalność pożytku publicznego. 
Wyposaża w niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne do realizacji przedsięwzięć 
projektowych i pracy zespołowej w organizacjach, pełnienia w nich funkcji kierowniczych, 
w tym zakładania i prowadzenia własnych organizacji i podejmowania inicjatyw 
obywatelskich o charakterze sformalizowanym. Studenci poznają specyfikę, a także 
prawne, finansowe i administracyjne uwarunkowania działalności w sektorze 
obywatelskim, kulturę pracy w organizacjach pozarządowych, zasady zarządzania 
personelem płatnym i pracą wolontariuszy. Poznają także socjologiczne interpretacje 
obserwowanego począwszy od lat dziewięćdziesiątych – tak w Polsce, jak i w całej 
Europie – dynamicznego rozwój sektora obywatelskiego i organizacji pozarządowych. 

II ROK 
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 

godzin  
Forma 

zaliczenia 
ECTS 

1. Organizacje pozarządowe 20 E 3 
2. Praca w organizacjach pozarządowych 

(warsztat) 

20 Zal/oc 2 

3. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 20 E 3 
4. Pomoc społeczna z elementami pracy 

socjalnej 
20 E 3 

5. Socjologia problemów społecznych 20 Zal/oc 2 
OGÓŁEM II ROK 100  13 

 
III ROK 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin 

Forma 
zaliczenia 

ECTS 

1. Zarządzanie pracownikami i wolontariuszami 
w organizacjach pozarządowych 

20 E 3 

2. Prawo o organizacjach pozarządowych 20 E 3 
3. PR w organizacjach pozarządowych: 

budowanie poparcia społecznego 
20 Zal/oc 2 

4. Zarządzanie projektami 20 Zal/oc 2 
OGÓŁEM III ROK 80  10 
OGÓŁEM II i III ROK 180  23 
 
Sugerowana kontynuacja specjalizacji na ścieżce specjalizacyjnej POLITYKA 
SPOŁECZNA – SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w ramach 
studiów magisterskich (II stopnia) 
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VIII. Historia idei – Europa i solidarność 

Kierownik specjalizacji: prof. dr hab. Marcin Król.  

 
Specjalizacja „Historia idei – Europa i solidarność” obejmuje podstawy historii idei (myśli 

politycznej), historię wizji Europy oraz podstawy koncepcji solidarności społecznej. 

Studentów, którzy wybiorą tę specjalizację pragniemy przygotować do rozumienia 

intelektualnego zaplecza życia publicznego, zarówno w jego wymiarze politycznym jak i 

społecznym. Zamierzamy również ukazać, że „idee mają konsekwencje”, to znaczy nie 

tylko analizować zawartość myśli politycznej, ale zwracać szczególną uwagę na jej 

praktyczne zastosowania i skutki. Dlatego też, poza klasyczna myślą polityczną i 

społeczną, chcemy wskazać na konkretne konsekwencje wynikające z historii projektu 

europejskiego oraz z problemów związanych z solidarnością społeczną i społecznym 

zaufaniem. Kontynuacją specjalizacji na studiach magisterskich będzie ścieżka „Historia i 

socjologia idei”. 

II ROK 
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin  Forma zaliczenia ECTS 
1. Historia idei (starożytność) I  20 E 3 
2. Historia idei (starożytność) II 20 Zal/oc 2 
3. Historia idei (chrześcijaństwo) I 20 E 3 
4. Historia idei (chrześcijaństwo) II 20 Zal/oc 2 
3. Solidarność „Solidarności” 20 Zal/oc 2 
OGÓŁEM II ROK 100  12 

 
III ROK 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS 
1. Idee Europy (teorie europeizacji) I 20 Zal/oc 2 
2. Idee Europy (teorie europeizacji) II 20 E 3 
3. Polska myśl polityczna ( do XIX w.) 20 E 3 
5. Warsztaty pisarskie 20 E 3 
OGÓŁEM III ROK 80  11 
OGÓŁEM II i III ROK 180  23 
 
Sugerowana kontynuacja specjalizacji na ścieżce specjalizacyjnej HISTORIA I 
SOCJOLOGIA IDEI w ramach studiów magisterskich (II stopnia). 
 


