
Oferta seminariów dyplomowych licencjackich 2021/2022 

kierunek socjologia (studia stacjonarne) 

Temat: Praktyki kulturowe Polaków 

Promotor: dr Beata Nessel-Łukasik 

Opis: Dynamika zmian na polu kultury to obszar różnego rodzaju badań. Jedne z nich 

stanowią m.in obserwacje praktyk kulturowych, które są ważnym odzwierciedleniem 

zachodzących przemian. Jak zmienia się spektrum tego rodzaju aktywności jednostki? Jak 

wpływa to na formę interakcji społecznych na polu kultury? Kim zatem jest współczesny 

odbiorca i twórca wytworów kultury? W ramach seminarium uczestnicy poznają różne 

metody i narzędzia badawcze, dzięki którym będą mogli zrealizować własne badania w 

wybranym przez nich obszarze kultury współczesnej. Efekty ich badań staną się podstawą do 

przygotowania pracy licencjackiej na temat jednego z kierunków przemian kultury. 

Wymagania wstępne: Znajomość różnych wymiarów kultury współczesnej. Zainteresowanie 

badaniami socjologicznymi stanowiącymi punkt wyjścia do kreowania zmian w obszarze 

kultury. 

Temat: Społeczeństwo i wartości 

Promotor: dr Mateusz Kucz 

Opis: Seminarium będzie skupiało się wokół tematyki wartości etycznych i ich roli w 

społeczeństwie. Wartości stanowią oś wielu konfliktów i podziałów społecznych. Bez 

zrozumienia wartości i wartościowań stojących za konkretnymi postawami społecznymi 

bardzo trudno jest mówić o zrozumieniu jakiegoś problemu społecznego. Temat seminarium 

będzie rozumiany bardzo szeroko i wieloaspektowo. W trakcie zajęć poruszane będą 

zagadnienia od klasycznych tematów socjologii moralności jak badanie etosów i ich 

przemian, po dyskusję o roli wartości w nauce. Przykładowe obszary problemowe: 

• etos współczesny  

• wartości pokolenia Z  

• wartości w świecie (post)konsumpcji 

• wartość pracy i wartości w pracy 

• społeczeństwo obywatelskie jako przestrzeń realizacji wartości 

• wartości w ekonomii i gospodarce 

• rola i miejsce wartości w naukach społecznych 

Wymagania wstępne: Zainteresowanie tematyką seminarium, dobrze widziana znajomość 

języka angielskiego na poziomie umożliwiającym lekturę tekstów. 



Temat: Ciało, seksualność i emocje w perspektywie społecznej i kulturowej 

Promotor: dr Adam Buczkowski  

Opis: Współczesna kultura pełna jest różnorodnych dyskursów ciała i seksualności, a według 

wielu socjologów tożsamość człowieka w coraz większym stopniu jest wyznaczana przez fakt 

jego cielesności i seksualności. Ponadto, w coraz większym stopniu zauważa się wpływ 

emocji na funkcjonowanie społeczne i indywidualne człowieka. W związku z powyższym 

chciałbym zaprosić na seminarium osoby zainteresowane analizami cielesności, seksualności 

i emocji człowieka w wymiarze społecznym i kulturowym: 

• przedstawień medialnych ciała, seksualności i emocji w starych i nowych mediach (tv, 

film, muzyka, Internet, media społecznościowe, itp.),  

• praktyk ciała i seksualności, zakorzenionych i płynących z nich emocji oraz relacji z 

tożsamością, 

• kulturowych, społecznych i historycznych przemian znaczeń ciała, seksualności i 

emocji,  

• przekazów semantycznych i perspektyw postrzegania świata zawartych w dyskursach 

normatywnych i nienormatywnych (np. cielesność, seksualność i emocje osób 

starszych, niepełnosprawnych, nieheteroseksualnych i innych, należących do grup 

mniejszościowych, marginalizowanych, wykluczanych, subkulturowych itp.) 

Wymaganie wstępne: Zainteresowania w obszarze wskazanym powyżej. 

Temat: Przemiany i problemy współczesnych społeczeństw 

Promotor: dr hab. Bronisław Treger, prof. APS 

Opis: Przykładowa problematyka prac licencjackich: 

• Społeczeństwo sieci: zagrożenia, możliwości i specyfika komunikowania online. 

• Media społecznościowe – perswazja, manipulacja a kryteria obiektywnego przekazu.  

• Socjologiczne teorie komunikowania. Komunikacja w pracy, w zarządzaniu ludźmi w 

firmach oraz w codziennych sytuacjach. 

• Kulturowy wymiar życia społecznego – zmienne sposoby myślenia i działania 

przedstawicieli różnych grup społecznych, kultur i subkultur. Przemiany kultury 

współczesnej. Dominujące postawy i zachowania konsumenckie, trendy mody, style 

życia i wartości.  

• Socjologia miasta. 

Wymaganie wstępne: Zainteresowania w obszarze wskazanym powyżej. 

 


