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ZAINTERESOWANIA NAUKOWE  

 

socjologia seksualności 

socjologia edukacji  

socjologia kultury 

Zainteresowania naukowe obejmują m.in.: konstrukcje normatywnych wzorów 
seksualności,  społeczno-kulturowe mechanizmy społecznej regulacji seksualności; 
zjawisko wykluczenia seksualnego; ciało, płeć i seksualność w procesach 
edukacyjnych i socjalizacyjnych; źródła pozyskiwania wiedzy o seksualności, 
seksualność młodzieŜy, promocja zdrowia 
 

FUNKCJE W INSTYTUCJACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH: 

Polskie Towarzystwo Socjologiczne – członkini 

Europejskie Towarzystwo Socjologiczne – członkini 

Koło Naukowe Queer UW - członkini 

 

STOPINIE I TYTUŁY NAUKOWE  
 
2010 - Master of Science In Sociology; specjalność: Social Theory and Public Affairs  

Tytuł przyznany przez Universiteit van Amsterdam, na podstawie pracy dyplomowej pt: “Wanted 
Celebrity (Un)Desired Sexuality. Negotiating sexual norms in the media coverage of the Roman 

Polański’s 1977 sexual assault case.” 
 
 
PUBLIKACJE :  

Woźniak M., Young people and preparation for family life: delivering resources to improve the process 

of constructing individual sexual scripts, “Przegląd Socjologiczny” (tekst złoŜony do druku) 

 

Woźniak M., Roman Polański. Poszukiwany ReŜyser. (Nie)poŜądana seksualność, „Societas 

Communitas” 1(17)/2014, s.135-164.  
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KONFERENCJE KRAJOWE I MI ĘDZYNARODOWE  

MIĘDZYNARODOWE 

25-28.8.2015, Praga 
12th Conference of the European Sociological Association: Differences, Inequalities and Sociological 
Imagination. 
Referat: Listening to young people as a strategy to improve sexual education in Poland. 
 
23-24.10.2014, Łódź  
Investing in children. In Search for Innovative Solutions to Improve Children’s Well-Being.  
Referat: Listening to young people’s voices as a strategy to improve sexual education in Poland 
 
25.01.2013, Cardiff 
Young Sexualities Research Network Postgraduate Conference.  
Referat: Sexual education in Poland. Do young Poles scream for help? 

 

KRAJOWE 

 
16-17.04.2015, Warszawa 
Konferencja: Nowy wymiar starych mediów.  
Referat: „Jak nie chcesz gadać ze znajomymi, no to po prostu posłuŜysz się Internetem, bo w zasadzie 
co ci zostaje?” – Internet jako źródło wiedzy młodych ludzi o seksualności. 
 
16-17.10.2014, Gdańsk 
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Seksualność, męskość, edukacja. Panika 
moralna 2013/2014 – rekonstrukcje. 
Referat: Analiza konstrukcji seksualności młodzieŜy na podstawie dostępnych repertuarów skryptów 
seksualnych. 
 
14- 15.09.2012, Warszawa 
Konferencja naukowa doktorantów ISNS: Trudne czasy humanistyki, trudne czasy socjologii. Czym w 
naukach humanistycznych i społecznych zajmują się dziś młodzi badacze?  
Referat: Czego moŜemy nauczyć się od zachodu w ramach badań nad seksualnością młodzieŜy? 
 
 


