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3-4 kwietnia 2017 r., Lublin
Instytut Socjologii KUL

Polska w socjologii – socjologia w Polsce
IDEA SYMPOZJUM
Prace badawcze podejmowane przez doktorantów stanowią bardzo ważną część
prowadzonych w Polsce badań społecznych. Jednocześnie zbyt mało jest okazji do wspólnych
spotkań, przestrzeni wymiany doświadczeń i poglądów czy dyskusji dotyczących poszukiwań
badawczych młodych naukowców. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM DOKTORANTÓW
SOCJOLOGII jest wydarzeniem, które tę przestrzeń poszerza, dając możliwość
zaprezentowania swoich zainteresowań badawczych oraz badań prowadzonych w ramach
przygotowywanej rozprawy doktorskiej.
Pierwsze Sympozjum, które odbyło się w 2016 roku pod hasłem Białe Plamy
w Socjologii cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno wśród doktorantów, jak
i pracowników naukowych z różnych ośrodków akademickich, którzy wzięli udział w tym
przedsięwzięciu. Przyjęta przez Organizatorów formuła wpisująca się w tradycję seminarium
naukowego, pozawalała na konfrontację autorskich projektów doktorantów z opiniami
koleżanek i kolegów z innych ośrodków naukowych oraz z doświadczeniami Profesorów,
uznanych reprezentantów socjologii, co skutkowało uzyskaniem cennych wskazówek do
prowadzenia dalszych badań.
Zapraszając do Lublina doktorantów socjologii z całej Polski (i nie tylko) pragniemy
stworzyć przestrzeń dyskusji naukowej na wysokim poziomie oraz miejsce do nawiązania
kontaktów i spotkania młodego pokolenia socjologów.
CEL II EDYCJI, PT.: „POLSKA W SOCJOLOGII – SOCJOLOGIA W POLSCE”
Badania naukowe prowadzone przez socjologów stanowią cenne źródło wiedzy na
temat rzeczywistości społecznej, są merytoryczną podstawą do dyskusji publicznej.
Niejednokrotnie są to analizy eksperckie, na podstawie których opracowywane zostają
programy rządowe i samorządowe. Z analiz socjologicznych korzysta świat biznesu, świat
polityki i organizacje trzeciego sektora. Tymczasem dynamika zmian zachodzących w Polsce
generuje nowe problemy badawcze, z którymi mogą (a nawet powinni) zmierzyć się

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel./fax +48 81 445 33-55

Towarzystwo Przyjaciół KUL
ul. Chopina 29, 20-023 Lublin
tel. (81) 532 64-32
e-mail: tpkulbiuro@kul.pl

e-mail: instytut.socjologii@kul.lublin.pl

socjologowie. Pragniemy zadać pytanie: na ile aktualna Polska stanowi przedmiot badań dla
socjologów? Co wiemy o współczesnej Polsce, o Polakach, ich wartościach,
przyzwyczajeniach, problemach, marzeniach, zmianach jakim podlega ich życie,
wyobrażenia, oceny, w skali mikro i makrospołecznej, czy wreszcie o ich wątpliwościach?
Z drugiej strony, pojawiają się tezy o spadku zainteresowania socjologią, jako
potencjalnym kierunkiem studiów, a sama dyscyplina w obiegowych opiniach nie cieszy się
w ostatnich latach najlepszą renomą. Nasuwają się pytania: W jakim stopniu socjologia
polska ma wpływ na rzetelną i aktualną diagnozę społeczną oraz jaki jest aktualny stan badań
naszej dyscypliny? Jak socjologia i jej przedstawiciele spełniają swoją misję
w rozpoznawaniu zjawisk społecznych, ich badaniu i wyjaśnianiu, w odczytywaniu
aktualnych „znaków czasu”? Czy trafnie rozpoznają oni rzeczywistość społeczną? Jakimi
ścieżkami podążają naukowe zainteresowania socjologów? Są to główne kierunki, którymi
pragniemy podążać podczas tegorocznej edycji Sympozjum.
PROBLEMATYKA
Zachęcamy do namysłu i dyskusji nad zaproponowanymi tematami oraz do prezentacji
własnych poszukiwań badawczych, które wpisują się w tematykę Sympozjum. Zapraszamy
do zgłaszania referatów, które będą poruszały się w następujących zagadnieniach:
Moduł I: Współczesna Polska w socjologii
1. Polska rodzina: podstawa społeczeństwa? Przemiany, style życia, polityka
prorodzinna, wartości rodzinne
2. Polskie społeczeństwo: zróżnicowanie społeczne, podziały polityczne, świadomość
obywatelska, organizacje społeczne, zwycięzcy i przegrani przemian społecznych,
porządek klasowo-warstwowy
3. Polskie państwo nie tylko teoretyczne: instytucje publiczne w Polsce i ich
efektywność, kultura organizacyjna instytucji publicznych, relacja władza – obywatel.
Moduł II: Socjologia w Polsce
1. Socjolog zawodowy? Role socjologów w społeczeństwie polskim, socjolog w polityce
i mediach, autorytet socjologiczny, uwarunkowania prawne zawodu socjologa, etyka
zawodowa socjologa.
2. Socjolog badacz. Aktualne trendy badawcze, nowatorskie techniki, trafność,
rzetelność i adekwatność badań socjologicznych w Polsce
3. Studia socjologiczne w Polsce. Dynamika popularności socjologii jako kierunku;
programy studiów i ich aktualizacje, wykształcenie socjologiczne na rynku pracy.
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PLAN I REGUŁY OBRAD
SESJA SPECJALNA: W ramach sympozjum przewidziana została sesja specjalna
z udziałem zaproszonych gości oraz panel dyskusyjny, który dotyczyć będzie jakości,
kondycji dyscypliny i wykonywania zawodu socjologa w Polsce. Szczegóły dotyczące składu
sesji specjalnej zostaną przesłane drogą elektroniczną w postaci biuletynu informacyjnego.

OBRADY PLENARNE
Po otwierającej sympozjum sesji specjalnej przewidziane są obrady, które odbywać się
będą – w zależności od liczby zgłoszeń – w dwóch przedstawionych modułach. Każdy moduł
będzie miał swoich opiekunów naukowych, którzy będą towarzyszyć Państwu merytorycznie,
służyć komentarzem i udziałem w dyskusji, a także opiniować wystąpienia uczestników
i doradzać, jak można poprawić/rozwinąć przedstawiany projekt badawczy. Opiekunami będą
goście z sesji plenarnej oraz przedstawiciele instytutów socjologii KUL i UMCS.
Wyrażamy nadzieję, że zaproponowana formuła sesji w grupach plenarnych uczyni te
spotkania bardzo interesującymi i owocnymi dla wszystkich uczestników.
SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE, KALENDARIUM
17 I 2017 – rozpoczęcie rejstracji na II Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów
Socjologii.
5 III 2017 – termin na przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres osds.kul@gmail.com.
7 III 2017 – ostateczny termin weryfikacji zgłoszeń przez Organizatora oraz
przesłanie zaproszeń do zakwalifikowanych uczestników.
10 III 2017 – ostateczny termin na dokonanie opłat konferencyjnych przez
zakwalifikowanych uczestników Sympozjum.
3-4 IV 2017 II Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii.
12 IV 2017 – przesłanie podsumowania z konferencji oraz informacji dotyczących
publikacji.
30 V 2017 – ostateczny termin na przesłanie pracy do publikacji.
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DANE DO PRZELEWU
Numer konta:
Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół KUL
Ul. Chopina 29 20-023 Lublin
PKO BP II O/Lublin
63 1020 3150 0000 3502 0002 9165
Tytułem: pokrycie kosztów uczestnictwa w II OSDS: imię i nazwisko
Opłata konferencyjna: 180 zł

PUBLIKACJA
Organizatorzy planują wydanie recenzowanej monografii w formie elektronicznej lub
papierowej, zawierającej artykuły (zgodne z przesłanymi po konferencji wymogami
edytorskimi), które zostaną pozytywnie zrecenzowane.

KOMITET ORGANIZACYJNY
mgr Radosław Wdowski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Sekretarze Konferencji:
mgr Agnieszka Jurczak
mgr Aneta Kosno
mgr Magdalena Masztalerz
mgr Katarzyna Frączek
mgr Elżbieta Sołtys
mgr Anna Kuśnierz
mgr Dawid Zwierzyński
mgr Anna Kacka
OPIEKA NAUKOWA
dr hab. Wioletta Szymczak
dr Tomasz Peciakowski

II Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii
3-4 kwietnia 2017 r., Lublin
Instytut Socjologii KUL

Polska w socjologii – socjologia w Polsce
Zgłoszenie udziału w konferencji
która odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia 2017 r. w Lublinie
Tytuł, stopień, imię i nazwisko
Afiliacja instytucjonalna

E-mail:
Telefon kontaktowy:
Tytuł referatu:
Abstrakt (do 1500 znaków)

Potwierdzenie Promotora (podpis):
Prezentacja multimedialna:

Tak

Nie

Menu wegetariańskie

Tak

Nie

Dane do faktury (nazwa płatnika, adres płatnika, NIP)

Zgłoszenia prosimy kierować do 5 marca 2017 r., na adres mailowy konferencji:
osds.kul@gmail.com

