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Kierownik specjalizacji: dr hab. Piotr Laskowski

Program ścieżki pozwala na poznanie różnych teorii i metod badania demokracji, dyskusji na temat

historii reprezentacji politycznej, roli reklamy, propagandy i socjotechniki oraz zachodzących w ostatnich

latach na świecie transformacji ustrojowych, łącząc tematy z zakresu historii idei, socjologii i antropologii

polityki, Studenci będą mieli okazję przyjrzeć się wpływowi przemian technologicznych na debatę

polityczną oraz szerszej relacji między polityką a kulturą.

I. Antropologia zmiany politycznej



Kierownik specjalizacji: prof. Barbara Fatyga

Program ścieżki na studiach magisterskich dotyczy współczesnych teorii kultury (w tym teorii kultury
dominującej czyli popularnej), refleksji nad żywą kulturą współczesną i miejscami jej realizowania oraz
jej praktykami, a także systemów pojęciowych umożliwiających różne sposoby jej rozumienia,
opisywania i wyjaśniania.

W programie znalazł się m.in. warsztat z pisarstwa naukowego, podczas którego można będzie się
nauczyć nie tylko specyfiki naukowych stylów, ale i poprawnej i zarazem nowoczesnej prezentacji
wyników refleksji i badań. Zmieniliśmy też sposób prowadzenia zajęć odchodząc od tradycyjnej formy
wykładowej. Obecnie jest on bardziej dialogiczny i międzygeneracyjny po stronie prowadzących (co
m.in. zapewnia konwersatoryjna forma zajęć i prowadzenie ich przez pary dydaktyków; zwykle
starszego i młodszego).

II. Antropologia współczesności: teorie i badania kultury



III. Negocjacje i mediacje

Kierownik specjalizacji: dr Agata Gójska

Program jest kontynuacją ścieżki specjalizacyjnej realizowanej na studiach licencjackich ISNS. Po

ukończeniu ścieżki studenci będą przygotowani do pełnienia ról negocjatorów i mediatorów.

Celem programu zajęć jest opanowanie umiejętności diagnozowania konfliktów, właściwego doboru

metod i technik ich rozwiązywania, wykorzystanie możliwości doprowadzenia do rozwiązań opartych na

porozumieniu stron. Takie procedury (Alternative Dispute Resolution), zgodnie z dyrektywami Komisji Unii

Europejskiej, powinny w wielu przypadkach zastępować procedury rozstrzygania sporów na drodze

sądowej. Odpowiednie zmiany legislacyjne umożliwiające poszerzenie zakresu zastosowań procedur

ADR wprowadzono również w Polsce.



IV. Organizacje pozarządowe. Współpraca międzysektorowa

Kierownik specjalizacji: dr hab. Magdalena Arczewska

Ścieżka specjalizacyjna przygotowuje wykwalifikowaną kadrę do pracy zarówno w organizacjach

pozarządowych (zwłaszcza w tzw. organizacjach infrastrukturalnych), jak i w instytucjach publicznych

(państwowych i samorządowych) oraz podmiotach biznesowych współpracujących z tymi organizacjami.

Zajęcia pogłębiają wiedzę socjologiczną na temat społeczeństwa obywatelskiego, społeczności

lokalnych i organizacji pozarządowych. W programie specjalizacji nacisk położony jest na poznanie

zasad i pragmatyki współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną (zwłaszcza w

ramach prowadzonej przez organizacje działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych

państwa) oraz z podmiotami biznesowymi (w ramach prowadzonych przez nie programów społecznej

odpowiedzialności biznesu – CSR), ze szczególnym uwzględnieniem działań na poziomie lokalnym.



V. Socjologia małżeństwa i rodziny

Kierownik specjalizacji: Prof. dr hab. Anna Kwak

Program ścieżki oferuje interdyscyplinarną wiedzę o małżeństwie i rodzinie - zapoznaje z koncepcjami

przemian i zagrożeń w ujęciu mikro i makrospołecznym, z dokonującymi się zmianami w zakresie modeli

stylów życia; obejmuje analizę nowego charakteru więzi i pełnienia ról; rozwoju alternatywnych form życia

małżeńskiego i rodzinnego jako odpowiedzi na potrzeby jednostek; pokazuje znaczenie rodziny jako

kapitału społecznego w sensie jednostkowym i społecznym; przedstawia procesy socjalizacji w kontekście

przemian społecznych. Prowadzenie dyskursu o małżeństwie i rodzinie służy przemyśleniom własnym

słuchaczy, uczy umiejętności prezentowania tematów z zakresu problematyki, rozbudza aktywność w

poszukiwaniu przyczyn i rozwiązań dla wyjścia poza rejestrowanie jedynie zdarzeń. Profil ścieżki stwarza

szansę na pełnienie funkcji eksperta i konsultanta w ramach krajowych programów profilaktycznych,

naprawczych i kompensacyjnych na rzecz dziecka i rodziny, w unijnych programach dotyczących

profilaktyki i wspierania rodziny. Przygotowuje do projektowania akademickich projektów badawczych oraz

własnych projektów dotyczących małżeństwa i rodziny.



VI. Współczesne miasta. Badania i działania

Kierownik specjalizacji: dr hab. Barbara Lewenstein

W ramach ścieżki studenci zapoznają się z socjologicznymi koncepcjami i badaniami powiązanymi z

tematyką współczesnego miasta, a także problematyką wspólnotowości, usytuowaną w miejskim

kontekście społecznym. Dodatkowo podjęta zostanie analiza różnych wizji jednostki

i społeczeństwa zawartych w teoriach architektonicznych i urbanistycznych dominujących w XX i XXI

wieku. Treści programowe przygotowują zarówno do prowadzenia badań naukowych

z zakresu socjologii miasta i socjourbanistyki, przygotowywania ekspertyz i diagnoz środowiska

lokalnego, jak i prowadzenia działań animacyjnych kreujących aktywne i wspólnotowe sąsiedztwa.

Zajęcia warsztatowe prowadzone będę we współpracy z placówkami samorządowymi
i pozarządowymi miasta oraz urbanistami i architektami z Politechniki Warszawskiej. Studenci

zachęcani będą do uczestniczenia w projektach badawczych, animacyjnych i partycypacyjnych

realizowanych przez wykładowców i instytucje współpracujące.



VII. Polityka społeczna – specjalista ds. zatrudnienia

Kierownik specjalizacji: dr hab. Ewa Giermanowska

Celem kształcenia w ramach specjalizacji „Polityka społeczna – specjalista ds. zatrudnienia” jest

przygotowanie absolwentów do pracy w publicznych i niepublicznych instytucjach rynku pracy. Zajęcia na

ścieżce umożliwiają zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu analizy rynku pracy, polityki

zatrudnienia i innych polityk publicznych mających wpływ na sytuację na rynku pracy. Profil zajęć na

ścieżce pozwala absolwentom na podejmowanie także w instytucjach publicznych (państwowych i

samorządowych), a także firmach prywatnych i instytucjach non-profit prowadzących działania

szkoleniowe, analityczne i badawcze z zakresu zatrudnienia

i przeciwdziałania bezrobociu.



VIII. Socjologia i antropologia płci

Kierowniczka specjalizacji: prof. dr hab. MałgorzataFuszara

Ścieżka powstała w oparciu o unikalne, wieloletnie analizy prowadzone w ramach Ośrodka Badań

Społeczno-Prawnych nad Sytuacją Kobiet przy ISNS UW, a jej słuchacze zapoznają się zarówno

z teoretycznymi jak i empirycznymi osiągnięciami współczesnych women’s studies, men’s studies i gender

studies. Słuchaczki i słuchacze zapoznają się z teoriami socjologicznymi, filozoficznymi i feministycznymi

odnoszącymi się do płci, a także z podejściem do płci w tradycyjnej i współczesnej antropologii. Studentki

i studenci, pod opieką prowadzących zajęcia, będą odtwarzać i analizować kulturowe konstrukcje płci,

relacje między płciami, skrypty kobiecości i męskości funkcjonujące w prawie, kulturze, przekazach

medialnych. Analizowane będą zagadnienia związane z relacjami władzy, przemocą, prawami

reprodukcyjnymi i innymi ważnymi zagadnieniami badanymi i opisywanymi w perspektywie płci. Ścieżka

przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które zainteresowane są perspektywą gender, a także

przemianami współczesnej kultury i współczesnych społeczeństw i podzielają przekonanie, że nie można

ich rozumieć i analizować bez uwzględnienia perspektywy gender, a więc kulturowego i społecznego

zróżnicowania płci.


