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I. Edukacja dla demokracji 
 

Kierownik ścieżki: prof. dr hab. Krzysztof Kiciński 

Podstawowe informacje: Na profil ścieżki składa się przede wszystkim wiedza z zakresu 

socjologii stosunków politycznych, socjologii władzy, nauk politycznych, aksjologii i historii 

idei. Jest to wiedza zorientowana zarówno na zagadnienia ogólnoteoretyczne podejmowane w 

ramach poszczególnych dyscyplin, jak i związanych z implementacją w Polsce ustroju 

demokratycznego i gospodarki rynkowej.  

Studiujący w ramach ścieżki zapoznają się również z technikami oddziaływania na zbiorowość 

i kształtowania w ludziach określonych 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 Liczba godzin i 
forma zajęć ECTS Forma 

zaliczenia 

III ROK 

1. Instytucje demokratyczne 30 
konwersatorium 8 egzamin 

2. Problemy i dylematy etyczne 
naszych czasów 

20 
konwersatorium 6 zaliczenie 

na ocenę 

3. Prawa człowieka 30 
konwersatorium 8 egzamin 

 

IV ROK 

1. Religia i moralność z perspektywy 
życia codziennego 

30 
konwersatorium 8 egzamin 

2. Wspólnoty lokalne 30 
konwersatorium 8 egzamin 

3. Integracja polityki społecznej w 
Europie 

20 
konwersatorium 6 zaliczenie 

na ocenę. 
 

V ROK 

1. Polityczne, etyczne i pedagogiczne 
aspekty edukacji obywatelskiej 

20 
konwersatorium 6 egzamin 

2. Wybrane zagadnienia polityki 
globalnej 

20 
konwersatorium 6 egzamin 

ŁĄCZNIE 200 56  
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II. Polityka społeczna 
 

Kierownik ścieżki: prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz 

Podstawowe informacje: Celem kształcenia w ramach specjalizacji "Polityka społeczna" jest 

przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i 

niepaństwowych realizujących szeroko rozumiane funkcje społeczne państwa w dziedzinie 

zatrudnienia, edukacji, ubezpieczeń i pomocy społecznej. Przekazywana wiedza ma również 

służyć przygotowaniu słuchaczy do współdziałania z podmiotami niepaństwowymi 

(organizacje, ruchy i inicjatywy obywatelskie) w polityce społecznej.  

Absolwenci kończący ścieżkę „Polityka społeczna” będą przygotowani do pracy w 

organizacjach realizujących zadania polityki społecznej, takich, jak: urzędy pracy, instytucje 

ubezpieczeń społecznych, administracja państwowa i samorządowa, instytucje i  ośrodki 

pomocy społecznej, instytucje samopomocy i samoorganizacji społecznej oraz do badań 

naukowych z zakresu polityki społecznej.  
 

Lp. Przedmiot Liczba godzin 
forma zajęć ECTS Forma 

zaliczenia 

III ROK 

1. Polityka zatrudnienia 30 ( 15 w. 15 ćw. 
) 8 egzamin 

2. Pomoc społeczna 30 
konwersatorium 8 egzamin 

3. Polityka ludnościowa i rodzinna 20 
konwersatorium 6 egzamin 

 

IV ROK 

1. Zabezpieczenie społeczne 30 ( 15 w. 15 
ćw.) 8 egzamin 

2. Ewaluacja programów polityki 
społecznej 

30 
konwersatorium 8 egzamin 

3. Elementy prawa i ubezpieczeń 
społecznych 20 ( wykład) 6 egzamin 

 

V ROK 

1. Organizacje pozarządowe 20 
konwersatorium 6 zaliczenie 

na ocenę. 

2. Integracja polityki społecznej 20 
konwersatorium 6 zaliczenie 

na ocenę. 

ŁĄCZNIE 200 56  
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III. Socjologia małżeństwa i rodziny – specjalista do spraw rodziny 
 

Kierownik ścieżki: prof. dr hab. Anna Kwak 
Podstawowe informacje: Program ścieżki dostarcza słuchaczowi wiedzy teoretycznej i 
praktycznej dotyczącej małżeństwa i rodziny. Pozwala na zapoznanie się z interdyscyplinarną 
wiedzą o współczesnym małżeństwie i rodzinie, obejmuje między innymi podstawowe 
wiadomości z zakresu przemian, procesów i różnych problemów, które mają lub mogą mieć 
miejsce w życiu małżeńskim i rodzinnym. W programie zostały również uwzględnione aspekty 
wiedzy praktycznej (np. elementy diagnostyki, projektowanie pracy z rodziną), co ma pozwolić 
na przygotowanie do podejmowania bezpośredniej pracy z klientem (rodziną) i rozwiązywania 
problemów rodzinnych, podejmowania działań mających na celu projektowanie rodziny, 
pomoc i wsparcie rodziny. 
Ścieżka przygotowuje do podjęcia pracy w różnych placówkach – publicznych i 
pozarządowych – zajmujących się małżeństwem i rodziną, np. w ośrodkach pomocy 
społecznej, socjalnej, centrach pomocy rodzinie, fundacjach, poradniach, instytutach 
naukowych. 
 

Lp. Przedmiot Liczba godzin 
forma zajęć ECTS Forma 

zaliczenia 

III ROK 

1. Wybrane zagadnienia  seksuologii 20 
konwersatorium 6 zaliczenie 

na ocenę 

2. Małżeństwa i rodziny problemowe 30 
konwersatorium 8 egzamin 

3. Teorie rodziny 30 
10 wyk. + 20 ćwicz 8 egzamin 

 

IV ROK 

1. Diagnostyka rodziny 30 
10 wyk. + 20 ćwicz 8 egzamin 

2. Rozwój i socjalizacja w rodzinie 30 
konwersatorium 8 egzamin 

3. Małżeństwa i rodziny współczesne 20 
konwersatorium 6 egzamin 

 

V ROK 

1. Projektowanie pracy z rodziną 20 
konwersatorium 6 zaliczenie 

na ocenę 

2. Wychowanie i edukacja seksualna 20 
konwersatorium 6 egzamin 

ŁĄCZNIE 200 56  
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IV. Problemy terapii i rozwiązywania konfliktów 
Kierownik ścieżki: dr Zbigniew Czwartosz 

Podstawowe informacje: Program ścieżki ma przygotować słuchaczy do szeroko rozumianej 

pracy z ludźmi ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania rozwiązywania problemów  

i konfliktów (w skali mikro – rodzina, a także makro – konflikty społeczne). Program daje 

przygotowanie w zakresie:   

- komunikacji interpersonalnej, 

- psychologii konfliktu, 

- teorii i praktyki negocjacji, 

- podstaw teorii i umiejętności terapeutycznych, 

- wspomagania decyzji zespołowych 

 
 

Lp. Przedmiot Liczba godzin 
forma zajęć ECTS Forma 

zaliczenia 

III ROK 

1. Komunikacja interpersonalna 30 
konwersatorium 8 egzamin 

2. Psychologia konfliktu 30 
wykład 8 egzamin 

3. Teorie psychoterapeutyczne 20 
konwersatorium 6 egzamin 

 

IV ROK 

1. Negocjacje 30 
konwersatorium 8 egzamin 

2. Rozwiązywanie problemów 30 
konwersatorium 8 egzamin 

3. Podstawowe umiejętności terapeutyczne 20 
konwersatorium 6 zaliczenie 

na ocenę 
 

V ROK 

1. Mediacje i facylitacje - techniki 
interwencji 

20 
konwersatorium 6 egzamin 

2. Teoria i metody pracy z relacjami 
międzyludzkimi 

20 
konwersatorium 6 zaliczenie 

na ocenę 

ŁĄCZNIE 200 56  
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V. Problemy uzależnień  
Kierownik ścieżki: dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska, prof. UW  

Podstawowe informacje: Program ścieżki przewiduje zapoznanie słuchaczy z teoriami 
uzależnień oraz specyfiką i zasadami diagnozowania uzależnienia od narkotyków, alkoholu, 
Internetu, a także pracoholizmu i  zaburzeń odżywiania. W ramach znajdujących się na ścieżce 
przedmiotów omawiane będą przyczyny kształtowania się nałogu oraz przedstawione 
najnowsze badania nad czynnikami ryzyka nałogu ze szczególnym uwzględnieniem 
uwarunkowań rodzinnych. Dokonany zostanie przegląd systemów terapii uzależnień 
realizowanych na świecie i w Polsce od społeczności terapeutycznych do terapii substytucyjnej. 
 Słuchacze będą mogli poznać różne formy pracy z osobami uzależnionymi w ramach 
zajęć praktycznych w wybranych ośrodkach terapii uzależnień zarówno prowadzących leczenie 
ambulatoryjne jak i stacjonarne. Celem tak ułożonego programu jest nie tylko wyposażenie 
słuchaczy w wiedze teoretyczną, ale także umiejętności pracy z osobami uzależnionymi.  
 

Lp. Przedmiot Liczba godzin 
forma zajęć ECTS Forma 

zaliczenia 

III ROK 

1. Społeczne uwarunkowania 
uzależnień 

30 
konwersatorium 8 egzamin 

2. Wybrane zagadnienia z seksuologii 30 
konwersatorium 8 egzamin 

3. Małżeństwa i rodziny problemowe 20 
konwersatorium 6 egzamin 

 

IV ROK 

1. Problemy alkoholowe – diagnozy i 
rozwiązania 

30 
konwersatorium 8 egzamin 

2. Profilaktyka uzależnień 20 
konwersatorium 6 egzamin 

3. Pomoc społeczna 30 
konwersatorium 8 egzamin 

 

V ROK 

1. Terapia uzależnień 40 
konwersatorium 12 zaliczenie 

na ocenę 

ŁĄCZNIE 200 56  

 
 
VI. Antropologia współczesności. Animacja działań lokalnych 
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Kierownik ścieżki: dr hab. Barbara Fatyga, prof. UW 

Podstawowe informacje: Program ścieżki został tak skonstruowany by na bazie teoretycznej 
wiedzy antropologicznej rozwijać umiejętności studentów dotyczące samodzielnej refleksji nad 
kulturą współczesną oraz doskonalić ich umiejętności badawcze. Stąd zróżnicowana forma 
zajęć: od akademickiego wykładu poprzez konwersatoria do warsztatów i praktyki terenowej. 
Szczególny nacisk autorzy programu kładą na zajęcia, które pokazują jak łączyć wiedzę 
teoretyczną z samodzielnymi badaniami kultury, dlatego wiele tzw. ćwiczeń ma charakter 
warsztatów badawczych.  
Specjalizacja przewidziana jest dla tych spośród studentów ISNS, którzy nie tylko interesują 
się aktualnym rozwojem teorii antropologicznej lub „antropologizacją nauk społecznych”, ale i 
dla tych, którzy pragną poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe związane z problematyką 
kultury: dla nauczycieli i wychowawców młodzieży, animatorów kultury, osób pracujących w 
mediach, reklamie i marketingu czy też w ośrodkach badania opinii społecznej.  
 

Lp. Przedmiot Liczba godzin 
forma zajęć ECTS Forma 

zaliczenia 

III ROK 

1. Styl życia w perspektywie historii i teorii 
kultury 

30 
10 wyk. + 20 ćwicz 8 egzamin 

2. Współczesne teorie antropologiczne 30 
10 wyk. + 20 ćwicz 8 egzamin 

3. Wybrane problemy antropologii 
fizycznej 

20 
wykład 6 zaliczenie 

na ocenę 
     

IV ROK 

1. Wybrane problemy antropologii: 
warsztat biograficzny. 

20 
warsztat 6 zaliczenie 

na ocenę 

2. Teoria kultury a świat życia codziennego 
30 

konwersatorium z 
elementami wykładu 

8 egzamin 

3. Antropologia kultury w globalnej wiosce 30 
10 wyk. + 20 ćwicz 8 egzamin 

 
V ROK 

1. Animacja kultury 20 
konwersatorium 6 egzamin 

2. Społeczności lokalne – etnografia wsi 
polskiej 

30 
konwersatorium 

6 egzamin 

ŁĄCZNIE 200 56  

 
VII. Ekspertyza społeczno-prawna i obyczajowa 
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Kierownik ścieżki: dr hab. Beata Łaciak 

Podstawowe informacje: W skład ścieżki wchodzą przedmioty z zakresu socjologii prawa i 

badań nad kulturowym zróżnicowaniem społeczeństwa. Ścieżka przygotowuje do 

opracowywania ekspertyz na tematy społecznych aspektów wybranych projektów 

legislacyjnych i funkcjonowania prawa oraz grup mniejszościowych i zmian obyczajowych, 

jakie zachodzą w społeczeństwie polskim.  

W ramach przedmiotów specjalizacyjnych uwzględnione zostaną tak prawne, jak i 

pozaprawne elementy systemów normatywnych.  

Ścieżka przeznaczona jest dla osób, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę socjologiczno-

prawną w wymiarze teoretycznym i badawczym.  

 

Lp. Przedmiot Liczba godzin 
forma zajęć ECTS Forma 

zaliczenia 

III ROK 

1. Socjologia obyczajów  30 
wykład 8 egzamin 

2. Socjologia prawa  30 
wykład 8 egzamin 

3. Studia kobiece 20 
konwersatorium 6 zaliczenie 

na ocenę 
 

II ROK 

1. Instytucje demokratyczne i wybrane 
elementy praw człowieka. 

30 
wykład 6 egzamin 

2. Konflikt kultur 30 
konwersatorium 8 egzamin 

3. Badania społeczno-prawne 20 
konwersatorium 8 zaliczenie 

na ocenę 
 

II ROK 

1. Wybrane zagadnienia prawa dotyczące 
małżeństwa i rodziny 

20 
konwersatorium 6 egzamin 

2. Społeczna i prawna sytuacja dziecka  20 
konwersatorium 6 egzamin 

ŁĄCZNIE 200 56  

 
 


