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Komitet organizacyjny  
XVIII-ego Zjazdu Socjologicznego

Jak na wszystkich poprzednich Zjazdach, oprócz sesji naukowych w programie 
znalazły się wydarzenia specjalne: 

1. sesje poświęcone ważnym jubileuszom,  

2. spotkania organizowane wspólnie z naszymi przyjaciółmi i partnerami,  

3. debaty poświęcone sprawom żywotnym dla naszego środowiska,  

4. warsztaty i spotkania robocze. 

Jak zwykle odwiedzą nas też Wydawcy monografii i czasopism  
o profilu socjologicznym. 

Układając program staraliśmy się tak ulokować wydarzenia specjalne,  
żeby uczestnicy Zjazdu, a także dziennikarze mogli wziąć w nich udział:  
są naprawdę wyjątkowo ciekawe, a niektóre z nich odbędą się  
po raz pierwszy! Poniżej lista wydarzeń wraz z opisem. Zapraszamy!

STRONA 1

Wydarzenia specjalne  
podczas XVIII Zjazdu Socjologicznego w Warszawie

Warszawa, sierpień 2022

Nowoczesne społeczeństwo zbytnio polega na udomo-
wieniu człowieka. […] Wielkie dramaty historii dowodzą, 
że żadna część kulturowego aparatu adaptacji  

człowieka nie jest na tyle dobrze zabezpieczona, żeby można ją 
było uznać za coś, co pozostaje trwale w naszym posiadaniu” 

Alexander Mitscherlich



STRONA 2

1. Sesje poświęcone ważnym jubileuszom

Środa 14 września, godz. 14.30 – 16.00

SALON SOCJOLOGICZNY z okazji 90-lecia obecności socjologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,  
pod patronatem JM Rektora SGGW prof. dra hab. Michała Zasady, a także Sekcji Socjologii Nauki PTS  
oraz Zarządu Warszawskiego Oddziału PTS.

Salony Socjologiczne odbywają się na SGGW cyklicz-
nie, jako stała inicjatywa pracownic i pracowników In-
stytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW. Ten 
dedykowany będzie jubileuszowi 90-lecia obecności 
socjologii na SGGW. Świętować go będziemy z lekkim 
opóźnieniem spowodowanym przez epidemię COVID, 
ale za to w gronie socjolożek i socjologów z całej 
Polski. Tematem przewodnim będzie rozmowa o hi-
storii naszej dyscypliny w Szkole Głównej – „Aktorzy, 

teorie, badania. 90 lat tradycji socjologii w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” – 
z uczestnikami tych wydarzeń. Spośród zaproszonych 
na spotkanie „świadków historii” zaproszenie przyjęli 
prof. prof. Krzysztof Frysztacki, Andrzejem Sadowski, 
Marek S. Szczepański oraz Marek Ziółkowski. Dyskusja 
będzie moderowana przez prof. Annę Śliz, z Instytutu 
Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW.

Piątek 16 września, 18.00 – 19.30

Socjologia w dialogu z praktyką i z innymi dyscyplinami – wokół dziedzictwa Adama Podgóreckiego.  
Sesja z okazji 50-lecia Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

W roku 2022 Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocja-
lizacji UW obchodzi jubileusz 50. rocznicy powstania. 
Powołany został jako interdyscyplinarna jednostka 
badawcza i dydaktyczna łącząca badaczy i nauczycieli 
akademickich wywodzących się z różnych obszarów 
nauki: socjologii, prawa, pedagogiki i psychologii. 
Podejmowane w nim od 50 lat tematy badań obejmu-
ją takie dyscypliny i subdyscypliny jak kryminologia, 
penitencjarystyka, penologia, pedagogika resocjaliza-
cyjna, pedagogika społeczna, psychologia i socjologia 
dewiacji, socjologia prawa i inne. Tym jednak, co 
wyróżniało i wyróżnia nadal IPSiR, jest fakt, iż wielu 
podejmowanych w nim problematyk badawczych 
nie da się opisać krótkim i zwięzłym określeniem, np. 
interdyscyplinarna refleksja nad teorią i metodami 
pracy socjalnej, czy – kluczowa dla Instytutu – profilak-
tyka społeczna i resocjalizacja. Trzeba też pamiętać, iż 
pewna terminologia istotna dla IPSiR w przeszłości – 
np. socjotechnika – wraz z przemianami nauk spo-
łecznych wyszła z użycia, ale za to pojawiły się nowe 
pojęcia i programy naukowe integrujące akademicką 
społeczność nastawioną na uprawianie stosowanych 
nauk społecznych –  
np. nauka o politykach publicznych.

Jednym z najważniejszych współzałożycieli IPSiR 
i twórców fundamentów leżących u podstaw jego 
badawczo-dydaktycznego profilu (ale także profilu In-
stytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, którego 
korzenie są takie same) był prof. Adam Podgórecki. 
Z jednej strony łączył on socjologię i prawo, z drugiej 
rozwijał koncepcję socjotechniki – praktycznej nauki 
społecznej. 

Podczas sesji w odwołaniu do dorobku i tradycji 
Adama Podgóreckiego popatrzymy na teraźniejsze 
i przyszłe relacje socjologii z innymi dyscyplinami 
przede wszystkim nauk społecznych (choć nie tylko), 
a także będziemy dyskutować o różnych sposobach 
przezwyciężania czy kwestionowania dyscyplinowego 
myślenia o nauce. W szczególności będziemy deba-
tować nad tym, jak nauki społeczne mogą pomóc 
w zrozumieniu antropocenu; jak wychodząc poza 
stygmatyzujące etykiety badać zjawiska określane 
jako patologia społeczna; jakie są powinowactwa 
między kryminologią a socjologią; co nauki społeczne 
mogą nam powiedzieć na temat zalgorytmizowanego 
profilowania. Wątki te mogą wydawać się odległe 
od siebie, ale łączy je namysł nad miejscem w życiu 
zbiorowym stosowanych nauk społecznych.

Prowadzenie: Tomasz Kaźmierczak (UW)

Paneliści: Aleksander Manterys (UW), Radosław 
Markowski (Uniwersytet SWPS), Marek Rymsza 
(UW), Irena Rzeplińska (INP PAN), Kaja Sztandar-
-Sztanderska (UW)
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STRONA 3

2          cSpotkania organizowane wspólnie  
  z naszymi przyjaciółmi i partnerami

Środa 14 września, godz. 16.15 – 17.45

Sesja pod patronatem Narodowego Centrum Kultury:   
Lokalne instytucje kultury jako aktorzy kształtujący więzi społeczne

Celem sesji jest podjęcie refleksji nad rolą kultury 
w lokalnych społecznościach, zwłaszcza w świecie 
zmienionym przez pandemię. Rozważania jednocze-
śnie dotyczyć będą tego, kto się ujawnia w lokalnym 
horyzoncie kulturalnym, oraz tego, jak w mozaice 
lokalnych powiązań instytucjonalnych i pozainsty-
tucjonalnych odnajdują się instytucje kultury, ich 
mecenasi, instytucje publiczne, organizacje pozarzą-
dowe czy lokalne media. Odniesiemy się do tego, czy 
– i ewentualnie w jaki sposób – ich funkcjonowanie 

oddziałuje na wspólnoty oraz do kwestii synergii 
związanych ze współpracą poszczególnych lokalnych 
aktorów. Jednocześnie sesja będzie stanowiła 
okazję do zastanowienia się nad konsekwencjami 
pandemii dla lokalnego życia społeczno-kulturalnego, 
a także nad działaniami, które są lub mogą być na 
nie odpowiedzią. W tym kontekście sesja stanie się 
również przyczynkiem do dyskusji nad rolą lokalności 
w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Środa 14 września, godz. 16.15 – 17.45

Sesja pod patronatem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:   
Projekty międzynarodowe w czasach pandemii

Celem sesji będzie podjęcie refleksji nad doświadcze-
niami polskich uczelni w realizacji projektów między-
narodowych w ramach programu Erasmus+ w dobie 
pandemii COVID-19. W toku dyskusji podniesione 
zostaną wątki związane z niezbędnymi kompeten-
cjami liderów projektów Erasmus+, w tym - kompe-
tencjami 4.0, które - jak pokazały badania - ułatwiają 
implementację projektów międzynarodowych oraz 

stabilizują działania projektowe podejmowane w sytu-
acji dużej niepewności. Ponadto, uwaga poświęcona 
zostanie również doświadczeniom bezpośrednich 
beneficjentów projektów Erasmus+, czyli studentów 
zagranicznych wizytujących polskie uczelnie, ze 
szczególnym uwzględnieniem akademii zrzeszonych 
w ramach inicjatywy Uniwersytety Europejskie EUI.

Środa 14 września, godz. 14.30 – 16.00

Sesja pod patronatem Instytutu Badań Edukacyjnych:  
Ciągłość i zmiana w edukacji. Rozwój kultury usprawnień w społeczeństwie cyfrowym 

Edukacja mierzy się z wieloma wyzwaniami zwią-
zanymi ze zmianami społecznymi, gospodarczymi 
i technologicznymi. Stwarzają one nowe możliwości 
usprawniania edukacji – najbardziej widoczne 
w obszarze wykorzystywaniu technologii cyfrowych. 
Zmiany te zmuszają one do stawiania pytań o miejsce 
i znaczenie istniejących, poprawianych i dosko-
nalonych przez wieki praktyk edukacyjnych, reguł 
i zasad normatywnych i kształtu instytucji i relacji 
między-instytucjonalnych ważnych dla zdobywania 
umiejętności i kształtowania postaw. W sesji przed-
stawione zostaną wystąpienia pokazujące kluczowe 
wyzwania edukacji, widziane zarówno z perspektywy 
teoretycznej, jak i empirycznej.  Pokazane będą też 
innowacyjne działania i badania prowadzone przez 
Instytut Badań Edukacyjnych dające wgląd polską 
edukację i jej społeczne uwarunkowania oraz nowe 
możliwości prowadzenia analiz socjologicznych.

Szczegółowy opis referatów znajduje się na stronie: 
https://zjazdpts.pl/wydarzenia_specjalne/

W sesji wystąpią:

Arkadiusz Jabłoński z referatem Kultura usprawnień  
w społeczeństwie cyfrowym – perspektywa 
socjologiczna. 

Mariusz Zemło z referatem Szkolny system 
normatywny podstawą skuteczności działań 
wychowawczo-edukacyjnych. 

Bogdan Więckiewicz z referatem Rodzina w obliczu  
ciągłości i zmiany w edukacji. 

Michał Przymusiński z referatem Projekty cyfryzacyj-
ne IBE - nowoczesne narzędzia dla edukacji. 

Krzysztof Bulkowski z referatem Międzynarodowe  
badanie umiejętności 15-latków PISA. Innowacje 
metodologiczne w technologii pomiaru umiejętności. 

Olga Wasilewska z referatem Jak mierzyć kompeten-
cje obywatelskie młodzieży? Doświadczenia międzyna-
rodowego badania ICCS. 

Michał Sitek z referatem Umiejętności osób doro-
słych, ich uwarunkowania i wykorzystanie w życiu 
codziennym  
i pracy.  B
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STRONA 4

3c Debaty poświęcone sprawom żywotnym  
   dla naszego środowiska i nie tylko

Środa 14 września, godz. 14.30–16.00

Debata przewodniczących stowarzyszeń socjologicznych  (ESA, ISA I PTS)  
„Toward more sophisticated and meaningful approaches to research evaluation”  

Nauka i osiągnięcia naukowe stają się coraz bardziej 
wymierne i porównywalne, za sprawą szeregu wskaźni-
ków – takich jak Impact Factor, Index Hirscha. Jak socjo-
logia radzi sobie w parametryzującym się świecie? Czy 
socjologia „ucierpiała” wskutek wdrażania wskaźników 
ewaluacyjnych – na przykład przegrywając w wyścigu 
o granty z innymi naukami społecznymi? Co nacisk na 
wymierne osiągnięcia zmienił w sposobie uprawiania 
nauki i funkcjonowaniu środowiska naukowego – tak 
na lepsze, jak na gorsze? W roku 2012 ukonstytutował 
się ruch znany jako San Franscisco Declaration on 
Research Assessment, którego głównym celem jest 
„to improve the ways in which researchers and the 

outputs of scholarly research are evaluated”. Do ruchu 
przyłączyły się stowarzyszenia naukowe reprezentujące 
różne dyscypliny, wydawcy, a także uczelnie: do dzisiaj 
Deklarację podpisało prawie 22 000 instytucji ze 158 
krajów. W Deklaracji wskazuje się słabości wskaźników, 
które powszechnie używane są przez grantodawców 
i instytucje naukowe w ewaluacji osiągnięć pracownic 
i pracowników. rekomendacji DORA. Jak nasze stowa-
rzyszenia odnoszą się do tych postulatów? Czy warto 
podpisać Deklarację? 
Udział wezmą: Ligia Ferro (ESA), Sari Hanafi (ISA) 
i Krzysztof Konecki (PTS).  
Dyskusję moderować będzie Anna Giza.

Czwartek 15 września, godz. 14.00–15.50

PANEL Komitetu Socjologii PAN: Czy pokolenia zmieniają polską socjologię?

Naszym celem jest wywołać refleksję nad znaczeniem 
czynnika pokoleniowego dla zmian zachodzących 
w polskiej socjologii. To, że ona się zmienia pod 
wpływem różnych czynników i okoliczności, wiemy, 
niewiele natomiast wiemy, czy i jak do jej zmian 
przyczynia się wymiana pokoleniowa. Chcemy – za-
praszając do zabrania głosu przedstawicieli różnych 
socjologicznych pokoleń – spróbować dociec, co dla ich 
reprezentantów było/jest ważne, w czym upatrują sens 
swej aktywności zawodowej i jej znaczenie, co chcieli 
wnieść i co wnieśli/wnoszą do ogólnego dorobku 
nauki? Jak postrzegają własną specyfikę/tożsamość na 
tle starszych i młodszych od siebie generacji? Na czym 
wreszcie – używając języka Mannheima – polegała 
świeżość ich spojrzenia na socjologiczne wyzwania 
i kogo uważali za „przeciwnika” (co było „dramatem” 
ich pokolenia)? 

Pytania te – rzadko podejmowane na gruncie naszej 
dyscypliny – wydają się i ważne, i ciekawe, a podziele-
nie się własnymi refleksjami na ten temat może okazać 
się istotne dla samoświadomości socjologów.

 

Paneliści: 

• Prof. Jerzy Wiatr, reprezentujący pokolenie socjolo-
gów działających w okresie wczesnego PRL, gdzie 
socjologia działała w bardzo trudnych warunkach 
społeczeństwa zamkniętego (ze wszystkimi tego 
konsekwencjami dla dyscypliny i sposobu funkcjo-
nowania socjologów);

• Prof. Marek Ziółkowski, reprezentujący pokolenie 
„pograniczne” – socjologów rozwijających skrzydła 
w liberalizującym się i otwierającym na świat PRL 
i stawiających czoło socjologicznym wyzwaniom 
transformacji ustrojowej; 

• Dr hab. Przemysław Sadura, reprezentujący 
pokolenie, którego socjologiczna edukacja i 
inicjacja przypadły na pierwszy okres transformacji 
ustrojowej, zaś pełna aktywność naukowa na czas 
„potransformacyjnej” Polski;

• Dr Agata Dziuban i dr Justyna Struzik, reprezentu-
jące najmłodsze pokolenie socjologów, dorastające 
i wchodzące w socjologiczne role w warunkach 
globalizującego się świata.   

Dyskusja 

Prowadzenie: Krystyna Szafraniec 
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Środa 14 września 16.15 – 17.45

Dialog w czasach polaryzacji – debata 

Sesja o charakterze popularnonaukowym, łącząca 
refleksję naukową ze sprawami publicznymi i prak-
tyką społeczną. Sesja obejmie (1) wprowadzenie, (2) 
dyskusję panelową i (3) otwartą dyskusję z udziałem 
uczestników wydarzenia. Sesja będzie okazją do 
zaprezentowania działań dialogowych prowadzonych 
przez cztery wskazane think-tanki (i ich rezultatów) 
i zarazem stworzy przestrzeń dla szerszej refleksji 
nad potrzebą i możliwością prowadzenia otwartej 
i racjonalnej debaty w czasach silnej polaryzacji, 
wzmacnianej przez media sprzyjające utrzymywaniu 
odrębnych dyskursów w „społecznych bańkach”. 
Otwarta, racjonalna debata rozumiana jest to jako 
mechanizmy komunikowania się obywateli w spra-
wach publicznych w sposób zakładający (1) wzajemne 

podmiotowe traktowanie się dyskutantów, (2) 
wypowiadanie się w sposób zrozumiały także dla tych, 
którzy danych poglądów czy stanowisk nie popierają 
oraz (3) zdolność słuchania (ze zrozumieniem) innych.

Współorganizatorami wydarzenia i uczestnikami 
dyskusji będą przedstawiciele trzech niezależnych 
podmiotów analityczno-badawczych określanych 
popularnie jako think-tanki, ze względu na ich rolę 
w kształtowaniu debaty dotyczącej ważnych spraw 
publicznych oraz przygotowywanie konkretnych 
rozwiązań dla polityk publicznych. Są to: Fundacja 
Stocznia, Laboratorium Więzi, Instytut Spraw Obywa-
telskich INSPRO, Klub Jagielloński.

Piątek 16 września, 18.00 – 19.30

Czy polskim socjologom są potrzebne polskie pisma socjologiczne?

W ciągu minionych dwóch lat kilka polskich czasopism 
socjologicznych obchodziło poważne rocznice. „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” (ukazuje 
się od 1921) sesją naukową i publikacją uczcił swoje 
100-lecie. „Przegląd Socjologiczny” (1930) skończył 90 
lat, „Kultura i Społeczeństwo” (1956) ma już 65 lat, a lat 
60 minęło od ukazania się w 1961 roku pierwszych 
numerów „Polish Sociological Review” (zaczynał jako 
„Polish Sociological Bulletin”) oraz „Studiów Socjo-
logicznych”. Nie ulega zatem wątpliwości, że polskie 
środowisko socjologiczne wypracowało długą i bogatą 
tradycję wydawania polskich czasopism naukowych, 
którą w ostatnich dekadach wzbogaciły nowe pisma, 
często ambitne i interesujące. Uznaliśmy zatem, że jest 
o czym rozmawiać. W czasie Zjazdu Socjologicznego 
we Wrocławiu miało miejsce wydarzenie, podczas 
którego dyskusję zdominował problem niskiej punk-
tacji przyznanej socjologicznym czasopismom przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki.  
W czasie Zjazdu w roku 2022 chcemy problematykę 
czasopism przedyskutować szerzej skupiając się na 
3 tematach:

• Jak wygląda rynek polskich czasopism socjologicz-
nych? Jak pozycjonują się poszczególne tytuły w tej 
przestrzeni?

• Jaką rolę pełnią obecnie polskie czasopisma 
socjologiczne w funkcjonowaniu środowiska 
socjologicznego? Czy pisma te są jeszcze potrzebne 
socjologom? 

• Jakie są główne problemy polskich czasopism 
socjologicznych? A co jest ich mocną stroną?

Wydarzenie będzie miało charakter dyskusji 
panelowej. Rolę wprowadzenia pełnić będą dwie 
prezentacje:

• Krzysztof Pietrowicz (UMK) przedstawi krótką syn-
tezę o kondycji polskich czasopism socjologicznych;

• Ireneusz Sadowski (ISP PAN) zaprezentuje analizę 
krajowego obiegu socjologicznego, jaki stworzyło 
swoimi wykazami Ministerstwo i postara się 
powiedzieć, co z tego wynika.

Następnie odbędzie się dyskusja panelowa, którą 
moderować będzie Barbara Pasamonik (APS), 
a udział wezmą przedstawiciele Redakcji: „Kultura 
i Społeczeństwo”, „Polish Sociological Review” „Prze-
gląd Socjologiczny”, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny 
i Socjologiczny”, „Studia Socjologiczne”.

3c cd

STRONA 5
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STRONA 6
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czwartek 15 września 18.00-19.30

Analiza tekstu w badaniach jakościowych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych  
(dr hab. Marta Bucholc, prof. UW, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Centre de recherche en 
science politique, Université Saint-Louis Bruxelles, mgr Agnieszka Karlińska, Instytut Badań Literackich Polskiej 
Akademii Nauk)

Warsztaty, organizowane we współpracy z Dariah.lab 
i CLARIN-PL, skierowane są do socjologów i socjolożek 
zainteresowanych rozszerzeniem swojego repertuaru 
badawczego o najnowsze rozwiązania cyfrowe z ob-
szaru analizy tekstu. Połączone zostaną z prezentacją 
otwartych narzędzi webowych do automatycznego 
przetwarzania języka naturalnego, tworzonych 
przez Instytut Badań Literackich PAN i Politechnikę 
Wrocławską. Będą stanowiły okazję do zebrania 
uwag społeczności socjologicznej, które pozwolą 
na dostosowanie opracowywanych rozwiązań do 
potrzeb badaczy i badaczek jakościowych. 

W trakcie warsztatów przedstawione zostaną techniki 
analizy tekstu, łączące metody cyfrowe z metodami 
dobrze ugruntowanymi w naukach społecznych, 
takimi jak analiza dyskursu, analiza treści czy analiza 

pola semantycznego. Prezentacja obejmie ekstrakcję 
terminologii i kolokacji, modelowanie tematyczne, 
analizę wydźwięku oraz rozpoznawanie i analizę 
powiązań między bytami nazwanymi (m.in. osobami, 
miejscami i instytucjami). Poszczególne techniki 
zastosowane zostaną do weryfikacji tez postawionych 
przez badaczy i badaczki dyskursu na temat aborcji 
w Polsce. W analizie wykorzystany będzie zróżnicowa-
ny materiał tekstowy: teksty z posiedzeń plenarnych 
Sejmu i Senatu RP, artykuły z polskich serwisów infor-
macyjnych oraz listy pasterskie Konferencji Episko-
patu Polski. Omówione zostaną poszczególne kroki 
badawcze, począwszy od pozyskania i opracowania 
danych tekstowych poprzez ich analizę przy użyciu 
narzędzi cyfrowych aż po wizualizację wyników. 

4c Warsztaty i spotkania robocze

czwartek 15 września 18.00-19.30

Jak wprowadzać studentów w świat modelowania i symulacji w naukach społecznych (computational 
social science)? Warsztaty edukacyjne ACTISS prowadzone przez dr Agatę Komendant-Brodowską,  
dr Annę Baczko-Dombi oraz dr Katarzynę Abramczuk

Na warsztatach przedyskutujemy z uczestnikami 
wyzwania związane z wprowadzaniem studentów 
w świat modelowania, analizy sieci, teorii gier czy 
symulacji w naukach społecznych i bariery, które 
to wejście utrudniają. Chcemy też podzielić się 
materiałami edukacyjnymi, które przygotowaliśmy 
w ramach projektu ACTISS-Action for Computational 
Thinking in Social Sciences w odpowiedzi na te 
wyzwania. Są to otwarte kursy online prowadzające 

do analizy dynamiki społecznej, modelowania 
i symulacji, zaprojektowane z myślą o studentach 
nauk społecznych i szerokiej publiczności oraz otwarte 
zasoby edukacyjne dostępne na actiss-edu.eu. Do 
uczestnictwa w kursach nie jest konieczne przygoto-
wanie matematyczne czy programistyczne! W czasie 
warsztatu planujemy popracować wspólnie z wy-
branymi materiałami i przedyskutować możliwości 
zastosowania ich w pracy ze studentami.

Warszawa, sierpień 2022
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czwartek 15 września, 18.00-19.30

Superwizja i interwizja w badaniach społecznych – doświadczenia i potrzeby.  
Warsztat w formule world cafe (organizatorem jest „Spotkania Badaczek”)

Zapraszamy na warsztaty poświęcone rozpoznaniu 
doświadczeń i potrzeb dotyczących superwizji i inter-
wizji w badaniach społecznych. Oba te narzędzia służą 
wspieraniu autorefleksji oraz diagnozie i rozwiązywaniu 
problemów, w tym przypadku podczas prowadzenia 
badań. Metody te mogą być zorientowane zarówno na 
rozwój warsztatu badawczego (a także dydaktycznego) 
osób uczestniczących, jak i wsparcie emocjonalne i psy-
chologiczne. Obszary, których superwizja lub interwizja 
(tj. wsparcie i konsultacje koleżeńskie) mogą dotyczyć 
to m.in. przygotowanie do podjęcia tematu badawcze-
go, trudne doświadczenia w terenie, dylematy etyczne, 
dobrostan osób uczestniczących w badaniach oraz 
badaczy i badaczek, wpływ własnego usytuowania oraz 
doświadczeń w terenie na wyniki badań, trudności 
w dydaktyce, praca nad relacjami w zespołach. Dostęp 
do tego rodzaju narzędzi może być szczególnie ważny 
dla tych badaczy i badaczek, które realizują badania 
samodzielnie i pozbawione są wsparcia zespołu i grup 
koleżeńskich w ich instytucjach.

Interesuje nas diagnoza potrzeb dotyczących 
super- i interwizji oraz stworzenie na jej podstawie 
modelu wsparcia dla osób zajmujących się badaniami 
społecznymi. Rezultatem warsztatów będzie mapa 
problemów i oczekiwań w tym obszarze oraz wstępne 
rekomendacje dla instytucji dotyczące pożądanych 
form takiego wsparcia. W ten sposób kontynuować 
będziemy dyskusję zapoczątkowaną podczas Tran-
sdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych 
w 2021 roku.

Wydarzenie organizowane jest przez nieformalną 
grupę badaczek społecznych działających w ramach 
inicjatywy Spotkania Badaczek. Spotkania Badaczek 
to comiesięczne otwarte, niehierarchiczne, femini-
styczne spotkania poświęcone etyce i praktycznym 
problemom badań oraz pracy w akademii. Warsztaty 
prowadzone będą w tym samym, niehierarchicznym 
duchu.

14 września 16.15 – 17.45 część I oraz 15 września 18.00 – 19.30 część II

Forum Młodej Socjologii

Jest to nowa formuła wprowadzona podczas tegorocz-
nej edycji Zjazdu Socjologicznego. W ramach wyda-
rzenia odbędą się spotkania skierowane do młodych 
doktorów, doktorantów i studentów socjologii z Polski 
i Ukrainy. Celem Forum jest wsparcie socjologów 
na wczesnym etapie kariery i pomoc w nawiązaniu 
kontaktów. Forum będzie prowadzone w języku 
angielskim. W środę, porozmawiamy z dużymi wy-
dawcami o publikowaniu na wczesnym etapie kariery 
oraz nowych możliwościach publikacyjnych na styku 
data science z naukami społecznymi. 
 W czwartek  młodzież socjologiczna, poszukująca 
zatrudnienia i kontaktów będzie mogła – w niefor-
malnej atmosferze – spotkać się z potencjalnymi 
pracodawcami i współpracownikami. Gromadzenie 
kapitału społecznego będzie natychmiastową korzy-
ścią dla młodych socjologów, nawet jeśli spotkanie nie 
zakończy się podpisaniem umowy o pracę.

Forum Młodej Socjologii organizują Izabela Grabow-
ska, Akademia Koźmińskiego w Warszawie; była 
dyrektorka interdyscyplinarnej szkoły doktorskiej 
i Anna Sosnowska, Uniwersytet Warszawski.

Zapraszamy socjologiczną młodzież, która szuka 
kontaktów i możliwości rozwoju zawodowego. 
Zapraszamy doświadczonych badaczy i organizatorów 
życia akademickiego, którzy chcą podzielić się wiedzą 
i szukają współpracowników.

Warszawa, sierpień 2022


