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ŚCIEŻKI  SPECJALIZACYJNE 
 

5. LETNIE  MAGISTERSKIE  STUDIA  STACJONARNE ORAZ 
 NIESTACJONARNE WIECZOROWE 

2006/2007 
 
 
 
I. Antropologia współczesności – animacja działań lokalnych 
 
Kierownik ścieżki: dr hab. Barbara Fatyga, prof. UW  
 
Podstawowe informacje: Specjalizacja zawodowa w zakresie antropologii współczesnej obejmuje 
umiejętności i wiedzę dotyczące kultury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem przemian 
kulturowych dokonujących się obecnie w naszym kraju. Absolwenci, którzy ukończą tę specjalizację mogą 
podejmować pracę w dziedzinie badań nad kulturą oraz wykonywać praktyczny zawód „animator działań 
lokalnych”. Przewidywane miejsca pracy to: domy kultury, kluby młodzieżowe, domy seniora, ośrodki 
penitencjarne, organizacje pozarządowe (zajmujące się prowadzeniem działalności kulturalnej), uczelnie 
artystyczne itp. 
 
 

Lp. Przedmiot Semestr Wymiar godzin ECTS Forma 
zaliczenia 

III ROK  

1. Style życia z perspektywy historii 
i teorii kultury zimowy 60  

30 wyk.+30 ćwicz. 6 egzamin 

2. Teoria kultury a świat życia 
codziennego letni 60 

konwersatorium 6 egzamin 

3. Współczesne teorie antropologiczne zimowy 60  
30 wyk.+30 ćwicz.  6 egzamin 

 

IV ROK  

1. Antropologia kultury w „globalnej 
wiosce” letni 60  

30 wyk.+30 ćwicz. 6 egzamin 

2. Antropologia społeczności lokalnych letni 60 
konwersatorium 6 egzamin 

3. Obligatoryjny wyjazd i badanie terenowe* 6 zaliczenie 

ŁĄCZNIE 300 36 

 
*Godziny wyjazdu i badania terenowego nie są godzinami dydaktycznymi, dlatego nie zostały wliczone do 
puli godzin realizowanych na ścieżce.  
 
V ROK jest rozliczany zgodnie z ogólnym programem studiów ISNS. 
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II. Edukacja dla demokracji  
(Ścieżka zawieszona). 
 
Kierownik ścieżki: prof. dr hab. Krzysztof Kiciński  
 
Podstawowe informacje: Obecnie polskie szkolnictwo nie dysponuje specjalistami przygotowanymi na 
poziomie uniwersyteckim do wykładania tego rodzaju przedmiotów. W skali kraju problem ten zamierza się 
częściowo rozwiązywać przy pomocy szkolenia nauczycieli już wykładających w szkołach licealnych. Jest 
to jednak półśrodek, ponieważ problematyka przedmiotów związanych bezpośrednio z edukacją obywatelską 
jest swoista i nie pokrywa się z kierunkami studiów uprawniającymi obecnie do wykonywania zawodu 
nauczycielskiego w szkołach polskich. Profil ścieżki związany jest właśnie z kręgiem tej problematyki. 
Składa się na nią przede wszystkim wiedza z zakresu socjologii, aksjologii, historii myśli społecznej i historii 
idei. Jest to wiedza zorientowana zarówno na zagadnienia ogólnoteoretyczne podejmowane w ramach 
poszczególnych dyscyplin, jak i wiedza o procesach zachodzących we współczesnej Polsce, zwłaszcza 
procesach związanych z przechodzeniem od ustroju autorytarnego do ustroju demokratycznego oraz od 
systemu gospodarki państwowej do systemu gospodarki rynkowej opartej na własności prywatnej. 
Studiujący w ramach ścieżki zapoznają się również z technikami oddziaływania na zbiorowość 
i kształtowania w ludziach pewnych umiejętności, zwłaszcza umiejętności niezbędnych dla funkcjonowania 
w systemie demokratycznym i w demokratycznym państwie, takich jak np. zdolność organizowania się 
w samorząd, wyłaniania władz, przeprowadzania lub uczestniczenia w wyborach, rozwiązywania konfliktów 
wewnątrz grupowych itp.  
 

Lp. Przedmiot Semestr Wymiar godzin ECTS Forma 
zaliczenia 

III ROK  

1. Instytucje demokratyczne — 
wybrane problemy zimowy 30  

konwersatorium 3 egzamin 

2. Problemy i dylematy etyczne 
naszych czasów zimowy 60 

konwersatorium 6 egzamin 

 

IV ROK  

1. Prawa człowieka letni 60  
30wyk.+30ćwicz. 6 egzamin 

2. Procesy społeczno-polityczne 
w Polsce w okresie transformacji letni 30 

konwersatorium 3 zaliczenie na 
ocenę 

3. Polityka gospodarcza a polityka 
społeczna zimowy 30 

konwersatorium 3 zaliczenie na 
ocenę 

4. Wspólnoty lokalne, samorządy, 
władza lokalna letni 30 

konwersatorium 3 egzamin 

 

V ROK  

1. Wybrane aspekty edukacji 
obywatelskiej zimowy 30  

konwersatorium 3 egzamin 

2. Wybrane aspekty edukacji 
obywatelskiej. Hospitacja zimowy 30 

konwersatorium 3 zaliczenie na 
ocenę 

ŁĄCZNIE 300 30 
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III. Ekspertyza społeczno-obyczajowa 
 
Kierownik ścieżki: prof. dr hab. Małgorzata Fuszara  
 
Podstawowe informacje: W ramach ścieżki przedstawione zostaną problemy związane ze zróżnicowaniem 
społeczeństwa polskiego pod względem etnicznym i narodowym (konflikt kultur), pod względem płci (studia 
kobiece), pod względem wieku (społeczno-prawna sytuacja dziecka), a także pod względem obyczajów 
(socjologia obyczaju). We wszystkich tych przedmiotach uwzględni się tak prawne, jak pozaprawne 
elementy systemów normatywnych. Pozostałe przedmioty (metoda antropologiczno-etnograficzna 
w badaniach społecznych oraz obóz naukowo-badawczy) pozwolą na zdobycie umiejętności prowadzenia 
badań i opracowania ekspertyz, zwłaszcza dotyczących grup mniejszościowych i zmian obyczajowych 
zachodzących w społeczeństwie polskim. 
 

Lp. Przedmiot Semestr Wymiar godzin ECTS Forma 
zaliczenia 

III ROK  

1. Konflikt kultur zimowy 60 
30 wyk.+30 ćwicz. 6 egzamin 

2. Społeczna i prawna sytuacja 
dziecka letni 30 

konwersatorium 3 egzamin 

 

IV ROK  

1. Antropologia intymności letni 30 
konwersatorium 3 zaliczenie na 

ocenę 

2. Metoda antropologiczno-
etnograficzna letni 30 

konwersatorium 3 zaliczenie na 
ocenę 

3. Socjologia lokalności letni 30 
konwersatorium 3 egzamin 

4. Socjologia obyczajów zimowy 60 
30 wyk.+30 ćwicz. 6 egzamin 

5. Studia kobiece letni 30 
konwersatorium 3 zaliczenie na 

ocenę 
 

V ROK  

1. Obyczajowość medialna zimowy 30 
konwersatorium 3 egzamin 

2. Obligatoryjny obóz naukowy* 6 zaliczenie 

ŁĄCZNIE 300 36 

*Godziny wyjazdu naukowego nie są godzinami dydaktycznymi, dlatego nie zostały wliczone do puli 
godzin realizowanych na ścieżce.  
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IV. Ekspertyza społeczno-prawna 
 
Kierownik ścieżki: prof. dr hab. Jacek Kurczewski  
 
Podstawowe informacje: Ścieżka przygotowuje do opracowywania ekspertyz na temat społecznych 
aspektów wybranego projektu legislacyjnego i funkcjonowania prawa. Pozwala na uzupełnienie 
tradycyjnego przygotowania z nauk społecznych o aspekt prawny. Wyrabia umiejętność pośredniczenia 
między prawnikami a przedstawicielami nauk społecznych. Ścieżka jest więc także idealna dla osób, które 
chcą uzupełnić wiedzę prawniczą o wiedzę socjologiczno-prawną tak w wymiarze teoretycznym, jak 
badawczym. 
Do zaliczenia ścieżki wymaga się uczestnictwa w obozie terenowym. 
 
 

Lp. Przedmiot Semestr Wymiar godzin ECTS Forma 
zaliczenia 

III ROK  

1. Badania społeczno-prawne letni 30 
konwersatorium 3 zaliczenie 

na ocenę 

2. Instytucje demokratyczne - wybrane 
problemy zimowy 60 

30 wyk.+30 ćwicz. 6 egzamin 

3. Korupcja i przeciwdziałanie letni 30 
konwersatorium 3 egzamin 

4. Socjologia prawa letni 60 
30 wyk.+30 ćwicz. 6 egzamin 

 

IV ROK  

1. Antropologia prawa i pluralizm 
prawny zimowy 30 

konwersatorium 3 egzamin 

2. Prawa człowieka letni 60 
30 wyk.+30 ćwicz. 6 zaliczenie 

na ocenę 

3. Wybrane zagadnienia prawa 
dotyczące małżeństwa i rodziny letni 30 

konwersatorium 3 egzamin 

 

V ROK  

1. Obligatoryjny wyjazd naukowy* 6 zaliczenie 

ŁĄCZNIE 300 36 

*Godziny wyjazdu naukowego nie są godzinami dydaktycznymi, dlatego nie zostały wliczone do puli 
godzin realizowanych na ścieżce.  
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V. Etyka i elementy filozofii  
(Ścieżka zawieszona) 
 
Kierownik ścieżki: prof. dr hab. Krzysztof Kiciński  
 
Podstawowe informacje: Istnienie takiego przedmiotu w szkołach ogólnokształcących stopnia licealnego 
wydaje się bardzo pożądane, zwłaszcza w tych szkołach, w których liczący się odsetek młodzieży nie 
uczęszcza na lekcje religii. Przedmiot — według przyjmowanych przez autorów ścieżek założeń — nie 
stanowiłby jednak laickiej alternatywy dla lekcji religii, jaką swego czasu miało być religioznawstwo. Jego 
wartość dydaktyczna polegałaby przede wszystkim na wykształceniu w uczniach pewnej kultury 
filozoficzno-etycznej potrzebnej każdemu, choć skądinąd można powiedzieć, że jej niezbędność jest 
ewidentna zwłaszcza w przypadku osób nie zapoznających się z problematyką etyczną w ramach lekcji 
religii.  
 

Lp. Przedmiot Semestr Wymiar godzin ECTS Forma 
zaliczenia 

III ROK  

1. Elementy historii i teorii idei 
moralnych zimowy 30 

konwersatorium 3 zaliczenie na 
ocenę 

2. Problemy i dylematy etyczne 
naszych czasów zimowy 60 

konwersatorium 6 egzamin 

3. Wybrane zagadnienia historii 
idei letni 30 

konwersatorium 3 egzamin 

 

IV ROK  

1. Kultura a polityka letni 30 
konwersatorium 3 egzamin 

2. Religia i moralność 
z perspektywy życia codziennego letni 60  

30 wyk.+30 ćwicz. 6 egzamin 

3. Socjologiczne źródła monoteizmu zimowy 30 
wykład 3 zaliczenie na 

ocenę 
 

V ROK  

1. Wybrane aspekty edukacji 
obywatelskiej zimowy 30 

konwersatorium 3 egzamin 

2. Wybrane aspekty edukacji 
obywatelskiej. Hospitacja zimowy 30 

konwersatorium 3 zaliczenie na 
ocenę 

ŁĄCZNIE 300 30 
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VI. Negocjacje, mediacje, rozwiązywanie konfliktów 
 
Kierownik ścieżki: dr Zbigniew Czwartosz  
 
Podstawowe informacje: W ramach programu słuchacze mają możność zapoznania się z teorią oraz nabycia 
umiejętności praktycznych niezbędnych przy efektywnym rozwiązywaniu konfliktów. Poruszane tematy to 
między innymi konflikt, komunikacja interpersonalna, negocjacje, kierowanie zespołami zadaniowymi, 
dynamika małych grup, prowadzenie zebrań, podejmowanie decyzji, mediacje. Celem tak ułożonego 
programu zajęć jest kształtowanie umiejętności diagnozowania konfliktów, właściwego doboru technik ich 
rozwiązywania, wykorzystywania możliwości, doprowadzania do rozwiązań opartych na porozumieniu 
stron. Po ukończeniu ścieżki słuchacze są wstępnie przygotowani do pełnienia roli negocjatorów, 
mediatorów lub facylitatorów (specjalistów pomagających grupom w osiąganiu konsensu). 
 
 

Lp. Przedmiot Semestr Wymiar godzin ECTS Forma 
zaliczenia 

III ROK  

1. Komunikacja interpersonalna zimowy 
 

60  
ćwiczenia 6 egzamin 

2. Psychologia konfliktu  zimowy 60  
30 wyk.+30 ćwicz. 6 egzamin 

3. Podejmowanie decyzji letni 60  
30 wyk.+30 ćwicz. 6 egzamin 

 
 

IV ROK  

1. Mediacja i facylitacja – techniki 
interwencji letni 60 

konwersatorium 6 egzamin 

2. Negocjacje – teoria i praktyka zimowy 60  
ćwiczenia 6 egzamin 

ŁĄCZNIE 300  30 

 
V rok jest rozliczany zgodnie z programem studiów ISNS. 
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VII. Polityka społeczna – specjalista do spraw zatrudnienia 
 
Kierownik ścieżki: prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz  
 
Podstawowe informacje: Przewiduje się, że osoby kończące ścieżkę otrzymają wiadomości przydatne 
w pracy w instytucjach zajmujących się różnymi formami polityki zatrudnienia, w szczególności 
w administracji terenowej i centralnej, biurach pracy, organizacjach społecznych i fundacjach zajmujących 
się kwestią bezrobocia. Słuchacze otrzymują również niezbędne przygotowanie do prowadzenia prac 
badawczych wykonywanych przez placówki naukowe, jak i pracy w ośrodkach masowego przekazu czy 
instytucjach edukacyjnych. 
 
 

Lp. Przedmiot Semestr Wymiar godzin ECTS Forma 
zaliczenia 

III ROK  

1. Polityka ludnościowa zimowy 30 
konwersatorium 3 zaliczenie 

na ocenę 

2. Socjologia pracy zimowy 30 
wykład) 3 zaliczenie 

na ocenę 
 

IV ROK  

1. Organizacje pozarządowe zimowy i 
letni 

60  
30 wyk. +30 ćwicz. 6 zaliczenie 

na ocenę 

2. Polityka zatrudnienia letni 30 
konwersatorium 3 egzamin 

3. Pomoc społeczna zimowy 30 
konwersatorium 3 egzamin 

4. Socjologia problemów społecznych zimowy 60  
30 wyk. +30 ćwicz. 6 egzamin 

5. Systemy zabezpieczenia społecznego letni 30 
konwersatorium 3 egzamin 

 

V ROK  

1. Elementy prawa pracy 
i ubezpieczeń zimowy 30 

konwersatorium 3 egzamin 

2. Obligatoryjne praktyki specjalizacyjne 60 godz.* 6 zaliczenie 

ŁĄCZNIE 300 36 

*Godziny realizowanych praktyk nie są godzinami dydaktycznymi, dlatego nie zostały wliczone do puli 
godzin realizowanych na ścieżce.  
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VIII. Pomoc społeczno-terapeutyczna  
 
Kierownik ścieżki: dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska  
 
Podstawowe informacje: Podstawowym celem zajęć proponowanych w ramach ścieżki jest zapoznanie 
studentów z teoretycznymi podstawami pracy terapeutycznej i socjalnej. Program obejmuje przedmioty 
psychologiczne i socjologiczne, w których ramach omawiane jest społeczne i kulturowe tło problemów 
psychicznych jednostki, psychologiczne mechanizmy leżące u ich podstaw oraz wybrane zagadnienia 
dotyczące pracy terapeutycznej. Przewidziane są wykłady, seminaria i ćwiczenia praktyczne.  
 
 

Lp. Przedmiot Semestr Wymiar godzin ECTS Forma 
zaliczenia 

III ROK  

1. Komunikacja interpersonalna 
zimowy 
w 06/07 

letni 

60  
ćwiczenia 6 egzamin 

2. Mechanizmy zaburzeń psychicznych – 
ujęcie psychoanalityczne letni 60 

30 wyk.+30 ćwicz. 6 egzamin 

 

IV ROK  

1. Podstawowe umiejętności terapeutyczne letni 30  
ćwiczenia 3 egzamin 

2. Struktura i dynamika grupy 
letni 

w 06/07 
zim. 

30 
konwersatorium 3 egzamin 

3. Teorie psychoterapeutyczne zimowy 60 
15 wyk.+45 ćwicz. 6 egzamin 

 

V ROK  

1. Superwizja praktyk specjalizacyjnych zimowy 30  
ćwiczenia 3 zaliczenie 

na ocenę 

ŁĄCZNIE 270 27 
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IX. Praca z osobami uzależnionymi  
 
Kierownik ścieżki: dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska, prof. UW. 
Podstawowe informacje: Program ścieżki przewiduje zapoznanie słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami 
wiedzy w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień. W ramach znajdujących się na ścieżce przedmiotów będą 
omawiane przyczyny kształtowania się nałogu z uwzględnieniem polskiej specyfiki oraz przedstawione 
wyniki najnowszych badań na temat psychologicznych mechanizmów kształtowania się uzależnienia. 
Słuchacze będą mogli poznać różne formy pracy z osobami uzależnionymi. Przewidziana jest praktyka 
w wybranych ośrodkach terapeutycznych prowadzących pracę z narkomanami i alkoholikami. Uwaga 
zostanie skierowana również na problematykę AIDS. Omówienie teorii terapii i diagnostyki rodzinnej ułatwi 
przyswajanie wiedzy na temat rodzinnych uwarunkowań uzależnień. Ukończenie ścieżki pozwoli na 
zatrudnienie i prowadzenie pracy terapeutycznej w ośrodkach dla osób uzależnionych.  
 

Lp. Przedmiot Semestr Wymiar godzin ECTS Forma 
zaliczenia 

III ROK  

1. Alkoholizm - problemy 
psychologiczne i społeczne zimowy 60 

30 wyk.+30 ćwicz. 6 egzamin 

2. Psychospołeczne uwarunkowania 
uzależnień zimowy 60 

30 wyk.+30 ćwicz. 6 egzamin 

 

IV ROK  

1. Terapia uzależnień na świecie letni 30 
konwersatorium 3 egzamin 

2. Teoretyczne podstawy 
poradnictwa rodzinnego  letni 60 

konwersatorium 6 egzamin 

3. Wybrane zagadnienia seksuologii zimowy 30 
konwersatorium 3 egzamin 

4. Stosowane w Polsce formy terapii 
uzależnień (cz. I)  letni 30 

konwersatorium 3 zaliczenie na 
ocenę  

 

V ROK  

1. Stosowane w Polsce formy  
terapii uzależnień (II)  zimowy 30 

konwersatorium 3 zaliczenie na 
ocenę  

2. Obligatoryjne praktyki specjalizacyjne 30 godz.* 3 zaliczenie 

ŁĄCZNIE  300 33 

*Godziny realizowanych praktyk nie są godzinami dydaktycznymi, dlatego nie zostały wliczone do puli 
godzin realizowanych na ścieżce.  
UWAGA: przedmiot Stosowane w Polsce formy terapii jest przeznaczony wyłącznie dla studentów 
specjalizacji Praca z osobami uzależnionymi.



ścieżki specjalizacyjne  2006/2007 
5. letnie magisterskie studia stacjonarne 

10

X. Socjologia małżeństwa i rodziny – specjalista do spraw rodziny 
 
Kierownik ścieżki: prof. dr hab. Anna Kwak 
 
Podstawowe informacje: Program ścieżki dostarcza słuchaczom interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej 
małżeństwa i rodziny. Obejmuje między innymi podstawowe wiadomości z zakresu przemian, procesów 
i różnych problemów, które mają lub mogą mieć miejsce w życiu małżeńskim i rodzinnym. Zawiera także 
aspekty wiedzy praktycznej (np. elementy diagnostyki, projektowanie pracy z rodziną, praktyka 
w placówkach), pozwalającej na nabycie umiejętności do bezpośredniej pracy z klientem (rodziną) oraz 
podejmowania działań mających na celu projektowanie pracy, pomoc i wsparcie rodzinie. Z uwagi na 
szeroki zakres omawianych zagadnień jej ukończenie przygotowuje do podjęcia pracy w różnych 
placówkach – naukowych i praktycznych – zajmujących się małżeństwem i rodziną (placówkach 
publicznych i pozarządowych, np. w poradniach, ośrodkach pomocy społecznej, socjalnej, w fundacjach, 
instytutach naukowych). 
 
 

Lp. Przedmiot Semestr Wymiar godzin ECTS Forma 
zaliczenia 

III ROK  

1. Małżeństwa i rodziny problemowe zimowy 60 
konwersatorium 6 egzamin 

2. Wybrane zagadnienia małżeństwa 
i rodziny współczesnej zimowy 30 

konwersatorium 3 egzamin 

 

IV ROK  

1. Diagnostyka małżeństwa i rodziny zimowy 60 
15 wyk+45 ćwicz. 6 zaliczenie na 

ocenę 

2. Socjalizacja i rozwój w rodzinie letni 60 
konwersatorium 6 egzamin 

3. Wychowanie i edukacja seksualna zimowy 30 
konwersatorium 3 egzamin 

 

V ROK  

1. Projektowanie pracy z rodziną zimowy 30 konwersatorium 3 zaliczenie na 
ocenę  

2. Teorie rodziny zimowy 30 konwersatorium 3 egzamin 

3. Obligatoryjne praktyki specjalizacyjne 60 godz.* 6 zaliczenie 

ŁĄCZNIE 300 36 

*Godziny realizowanych praktyk nie są godzinami dydaktycznymi, dlatego nie zostały wliczone do puli 
godzin realizowanych na ścieżce.  
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XI. Polityka społeczna – specjalista do spraw organizacji pozarządowych  
 
Kierownik ścieżki: dr Marek Rymsza  
 
Podstawowe informacje: Rola organizacji pozarządowych w polityce społecznej w ostatnich latach 
zdecydowanie wzrasta, zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach rozwiniętych, czego odzwierciedleniem jest 
zwiększający się udział tych organizacji w wykonywaniu zadań publicznych. W tej sytuacji kluczowego 
znaczenia nabiera nie tylko ustalenie zasad współpracy między administracją publiczną i organizacjami 
społecznymi, ale także przygotowanie fachowych kadr dla organizacji pozarządowych, w szczególności 
w zakresie prowadzenia działalności pożytku społecznego.  
Program ścieżki przygotowuje wykwalifikowaną kadrę do pracy zarówno w organizacjach pozarządowych, 
jak i w instytucjach publicznych współpracujących z tymi organizacjami, m.in. instytucjach samorządowych 
wszystkich szczebli. Zajęcia na ścieżce pogłębiają wiedzę socjologiczną na temat społeczeństwa 
obywatelskiego, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, a także wiedzę i umiejętności 
w zakresie zarządzania w organizacjach non profit, ewaluacji programów publicznych i dostarczania usług 
społecznych przez podmioty niepaństwowe. 
 
 

Lp. Przedmiot Semestr Wymiar godzin ECTS Forma zaliczenia 

III ROK  

1. Społeczeństwo obywatelskie letni 30  
wykład 3 egzamin 

2. Organizacje pozarządowe zimowy i 
letni 

60  
30 wyk. +30 ćwicz. 6 egzamin 

3. Socjologia pracy zimowy 30  
wykład 3 zaliczenie na 

ocenę 
 

IV ROK  

1. Ewaluacja programów 
publicznych letni 30 

konwersatorium 3 egzamin 

2. Pomoc społeczna zimowy 30 
konwersatorium 3 egzamin 

3. Wspólnoty lokalne, 
samorządy, władza lokalna letni 30 

konwersatorium 3 zaliczenie na 
ocenę  

4. Zarządzanie w organizacjach 
pozarządowych letni 30 

konwersatorium 3 egzamin 

 

V ROK  

1. Praca w organizacjach 
pozarządowych zimowy 

30 
konwersatorium-

warsztat 
3 zaliczenie na 

ocenę  

2. Wybrane aspekty edukacji 
obywatelskiej zimowy 30 

konwersatorium 3 zaliczenie na 
ocenę  

3. Obligatoryjne praktyki specjalizacyjne 60 godz.* 6 zaliczenie 

ŁĄCZNIE 300 36 

*Godziny realizowanych praktyk nie są godzinami dydaktycznymi, dlatego nie zostały wliczone do puli 
godzin realizowanych na ścieżce.  
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XII. Socjologia wiedzy i historia idei 
 
Kierownik ścieżki: prof. dr hab. Marcin Król  
 
Podstawowe informacje o ścieżce: Program adresowany jest do studentów zainteresowanych szczególnie 
myślą polityczną, filozofią społeczną oraz szeroko rozumianą socjologią wiedzą. Przez trzy lata będziemy na 
zajęciach prowadzonych w formie wykładowej i konwersatoryjnej przerabiać kurs historii myśli politycznej. 
Duży nacisk kładziemy na społeczne i kulturalne zakorzenienie teorii i czynione zeń praktyczne skutki. 
Ważna część proponowanej specjalizacji to zajęcia z problematyki dyskursu publicznego, teorii demokracji 
i literatury. Chcemy rozwinąć wśród studentów umiejętność posługiwania się słowem pisanym, stąd tez 
zajęcia będą wymagały pisania licznych prac, a specjalizacji towarzyszyć będą warsztaty pisarskie.  
Specjalizacja trwa sześć miesięcy. 
Zajęcia prowadzone przez pracowników Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych odbywają się w budynku 
ISNS a zajęcia pracowników Instytutu Socjologii w budynku IS. Terminy zajęć w obu instytutach są 
skoordynowane. 
 

Lp. Przedmiot Semestr Wymiar godzin ECTS Forma 
zaliczenia 

III ROK  

1. Historia idei chrześcijaństwa 
w starożytności i w wiekach średnich letni 60 

30 wyk.+30 ćwicz. 6 egzamin 

2. Historia idei i myśli politycznej (okres 
starożytny) zimowy 60 

30 wyk.+30 ćwicz. 6 egzamin 

3. Klasyczne teorie socjologii wiedzy  zimowy  
i letni 

60 
konwersatorium 6 egzamin 

 

IV ROK  

1. Historia idei i myśli politycznej (okres 
XIX – XX wiek) letni 60 

30 wyk.+30 ćwicz. 6 egzamin 

2. Klasyczne teorie demokracji 
i demokratyzacja (cz. I) zimowy 30 

konwersatorium 3 zaliczenie 
na ocenę 

3. Klasyczne teorie socjologii wiedzy (cz. II)* letni  30 
konwersatorium 3 egzamin 

*Po raz ostatni w roku akademickim 06/07 dla studentów IV roku jest realizowana druga część przedmiotu.  

V ROK  

1. Historia idei i myśli politycznej 
(współczesność) zimowy 30 

wykład 3 egzamin 

ŁĄCZNIE 330 (300)* 33 
(30)* 
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Polecane na ścieżce zajęcia fakultatywne 
 

Lp. Przedmiot Semestr Wymiar godzin ECTS Forma zaliczenia 

1. Filozofia polityczna Szekspira zimowy 30 
konwersatorium 3 zaliczenie na 

ocenę 

2. Idea Europy zimowy i 
letni 

60 
konwersatorium 6 

zaliczenie na 
ocenę, możliwy 

egzamin 

3. Teoria i praktyka badań nad 
dyskursem publicznym letni 

60 
30 wyk.+30 

ćwicz. 
6 egzamin 

4. Klasyczne teorie demokracji 
i demokratyzacja (cz. II)  zimowy 30 

konwersatorium  3 zaliczenie na 
ocenę 

5. Warsztaty pisarskie („creative 
writing”) letni 30 

ćwiczenia 3 
zaliczenie na 

ocenę, możliwy 
egzamin 

 
UWAGA: Również seminarium magisterskie może być traktowane jako przedmiot fakultatywny na 
następujących zasadach: 120 godz. (30 godz. semestrze zimowym i 30 godz. w semestrze letnim na roku 
IV oraz 30 godz. w semestrze zimowym i 30 godz. w semestrze letnim na roku V), 12 ECTS, zaliczenie na 
ocenę, możliwy egzamin u prof. dr hab. Marcina Króla.  
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XIII. Antropologia kultury – problemy wielokulturowości 
 
Kierownik ścieżki: dr hab. Joanna Tokarska-Bakir  
 
 

Lp. Przedmiot Semestr Wymiar godzin ECTS Forma 
zaliczenia 

III ROK  

1. Antropologia wizualna (cz. I) zimowy 30 
konwersatorium 3 egzamin 

2. Antropologia wizualna (cz. II) – badanie 
kulturowej różnorodności letni 60 

konwersatorium 6 zaliczenie 
na ocenę 

3. Nurty antropologii współczesności – 
Antropologia teatru letni 60 

30 wyk.+30 ćwicz. 6 egzamin 

4. Socjologiczne zagadnienia mniejszości 
społecznych zimowy 30 

konwersatorium 3 egzamin 

 

IV ROK  

1. Antropologia przesądu zimowy 30 
konwersatorium 3 egzamin 

2. Problemy tożsamości w procesie zmiany 
kulturowej zimowy 30 

konwersatorium 3 zaliczenie 
na ocenę 

3. 
Psychoanaliza i antropologia. Koncepcja 
człowieka i jej implikacje dla badań 
antropologii społecznej 

zimowy 30 
konwersatorium 3 egzamin 

 

V ROK  

1. Antropologia filozoficzna XX wieku letni 30 
konwersatorium 3 zaliczenie 

na ocenę 

2. Obligatoryjny wyjazd na badanie terenowe, 120 godz. semestr zimowy: Sejny 
– 60 godz. i letni: Gardzienice – 60 godz.  12 zaliczenie 

ŁĄCZNIE 300 42 

*Godziny wyjazdu na badania terenowe nie są godzinami dydaktycznymi, dlatego nie zostały wliczone do 
puli godzin realizowanych na ścieżce.  
 
 


