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Instytut Socjologii KUL jest jednym z
wiodących ośrodków socjologicznych w
Polsce,
nastawiony
na realizację
dwóch
podstawowych
zadań:
kształcenia
studentów
oraz
prowadzenia
studiów
i
badań
socjologicznych.
Instytut
kształci
studentów
według
najnowszych
programów i najlepszych wzorców,
stawia na szerokie rozumienie nauk
społecznych
i
realizuje
typ
wykształcenia uniwersyteckiego, który
można
określić
jako
społecznoetyczny.
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Socjologia, I stopień
3-letnie
studia
I
Stopnia w
Instytucie
Socjologii KUL odzwierciedlają współczesne
tendencje
w
nauce
i
praktyce
socjologicznej; są zgodne z ECTS (European
Community Course Credit Transfer System, są
prowadzone
w
trybie
stacjonarnym
(dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

Ścieżki kształcenia
Studia składają
kształcenia:

się

z

dwóch

etapów

1. etap wprowadzający (I rok studiów)
Zajęcia ogólne: elementy ekonomii; historia
filozofii; elementy filozofii; logika formalna,
semiotyka
i
ogólna
metodologia
nauk; podstawy socjologii, historia myśli
socjologicznej
i
myśli
sopołecznej;
makrostruktury i procesy społeczne w różnych
perspektywach
teoretycznych,
elementy
filozofii; wstęp do socjologii prawa; historia
katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna
Jana Pawła II; metodyka pracy naukowej.
2. etap specjalizacyjny (II-III roku studiów)
Zajęcia ogólne: mikrostruktury i procesy
społeczne
w
różnych
perspektywach
teoretycznych; metody badań społecznych;
antropologia
kulturowa;
psychologia
społeczna;
etyka
polityki;
demografia
społeczna;
statystyka;
współczesne
społeczeństwo polskie; współczesne teorie
socjologiczne;
socjologia
wiedzy;
etyka;
socjologia religii; zastosowanie pakietu SPSS
w
analizie
danych
empirycznych;
przygotowanie
i
realizacja
projektu
badawczego,
etyczne
problemy
zawodu
socjologa.
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Socjologia KUL
jest pierwsza
Lublinie!
(ranking
Perspektyw)

INSTYTUT SOCJOLOGII KUL
Kompetencje






znajomość
zasad
funkcjonowania
społeczeństwa informatycznego i sieci
społecznych oraz nowoczesnych narzędzi
analizy opinii publicznej i rynku
projektowanie,
monitorowanie
i
ewaluowanie
programów
służących
rozwiązywaniu kwestii społecznych, jak
wykluczenie,
emigracja,
zdrowie
i
choroba, turystyka i sport
opisu i przedstawienia rzeczywistości z
zastosowaniem
najnowszych
technik
informatycznych i audiowizualnych
Na II i III roku socjologii studiów I stopnia
proponowane specjalności to:
animator kultury miejskiej
analityk marketingowy i internetowy
specjalista ds. polityki publicznej
specjalista ds. integracji społecznej
edukator zdrowia i nowych form aktywności fizycznej
menadżer ds. strategii i rozwoju przedsiębiorstwa

I co dalej?
Absolwent studiów Socjologia będzie mógł pracować
jako:
-badacz rynku i opinii publicznej
- specjalista działów marketingu i reklamy
korzystający z technologii informatycznych
- trener, szkoleniowiec
- urzędnik administracji publicznej: państwowej i
samorządowej
- pracownik PR
- pracownik instytucji Unii Europejskiej i innych
instytucji międzynarodowych
- koordynator organizacji pozarządowych
- konsultant ds. zarządzania i organizowania usług
społecznych, funkcjonowania instytucji pomocy i
integracji społecznej, promocji zdrowia
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Analityka społeczna i internetowa
Studia na Analityce społecznej i internetowej otwierają
drogę do poznania cyfrowego świata, zrozumienia
postępującego
procesu
wirtualizacji
rzeczywistości
społecznej oraz dają niebywałą okazję do zdobycia wiedzy z
nowoczesnej nauki o Internecie. Uczą także jak trafnie
rozpoznawać, definiować, analizować i prognozować
procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym
społeczeństwie i gospodarce, zarówno w przestrzeni
realnej, jak i wirtualnej.
Studiując Analitykę społeczną i internetową korzystasz
z doświadczenia nagromadzonego przez socjologię,
ekonomię, psychologię społeczną, informatykę, zarządzanie
i naukę o Internecie. Jednocześnie zdobywasz wiedzę o
społeczeństwie Internetu, gospodarce sieciowej, świecie
wirtualnym, jako jednym z głównych stymulatorów
współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego świata.
Jeśli kochasz Internet, chcesz jeszcze lepiej poznać jego
potencjał, dowiedzieć się, jak on wpływa na współczesne
technologiczne transformacje gospodarki i życie ludzi to
studia właśnie dla Ciebie.

Ścieżki kształcenia
W ramach proponowanego kierunku można
wybrać dwie ścieżki tematyczne:

Pierwszy taki
kierunek w
Lublinie!

Analityk - menedżer - wirtualne miasto
w ramach tej ścieżki można zdobyć wiedzę
m.in. na temat wirtualizacji miasta w
cyberprzestrzeni, przemysłów kreatywnych,
kampanii
internetowych,
projektowania
wirtualnej przestrzeni, czym są technologie
informacyjne i jak mapować i analizować
przepływ wiedzy w wirtualnych strukturach
oraz jak generować raporty z Google
Analytics.
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Ścieżki kształcenia
Analityk - zrównoważony rozwój
w ramach tej ścieżki dowiesz się m.in. jakie
są i do czego służą narzędzia analiz
internetowych,
na
czym
polega
informatyzacja przestrzeni fizycznej, czym
jest cyberbezpieczeństwo, zrównoważony
rozwój technologiczny, jak wartościować i
oceniać nowe technologie oraz analizować
zmiany i trendy rynkowe. Nauczysz się
także w jaki sposób można zbierać dane
dotyczące obecności przedsiębiorstw w
cyberprzestrzeni,
jak
również
identyfikować kluczowe miary wydajności w
Internecie

Odwiedź nas na
Facebooku!
Socjologia na
KUL jest pierwsza
w Lublinie!

Studia i co dalej?
Studia z Analityki społecznej i internetowej umożliwiają
zdobycie wielu kompetencji atrakcyjnych dla pracodawców:









analityk i menedżer kultury miejskiej,
doradca, autor diagnoz i prognoz społecznych,
analityk zrównoważonego rozwoju miasta,
konsultant i koordynator projektów społecznych,
specjalista ds. analizy zmian i trendów społecznokulturowych,
specjalista ds. badań społecznych,
analityk Internetu,
oraz innych zawodów związanych z życiem społecznym w
mieście.

Studenci zdobędą wiedzę, która pozwoli im przystąpić do
profesjonalnych egzaminów analitycznych takich, jak: Google
Analytics Individual Qualification, Google Qualified Advertising
Professional, Certyfikowany Tester ISTQB.
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Gerontologia społeczna
Zgodnie z prognozą demograficzną dla Polski
na lata 2008-2035 (GUS 2009) liczba Polaków
zmniejszy się o dwa miliony (z 38.107.000 do
35.993.000). W tym samym czasie gwałtownie
wzrośnie (z 5.137.000 do 8.358.000) liczba
osób starszych powyżej 65 roku życia.
Oznacza to, że w przeciągu niecałych
trzydziestu lat, czyli jednego pokolenia
Polaków, odsetek osób starszych w populacji
wzrośnie z 13,9% do 23,2%.Prezentowany
stan
rzeczy
wskazuje
na
konieczność
przygotowywania pracowników z zakresu
szeroko
rozumianych
usług
społecznych
świadczących pomoc tej stale powiększającej
się grupie społecznej.

Pierwszy taki
kierunek w
Lublinie!

Ponadto,
wzrastająca
profesjonalizacja
zawodów wsparcia społecznego, jak również
zawodów medycznych, sprawia, iż wzrasta też
potrzeba
odpowiedniego
przygotowania
wykwalifikowanych
pracowników
do
kontaktowania się z osobami starszymi w celu
zrozumienia ich potrzeb, a także właściwego
ich zaspokajania z zachowaniem poszanowania
godności oraz zasad życia społecznego.
Celem studiów jest wykształcenie kadry
wyposażonej w wiedzę i umiejętności z
zakresu
wsparcia
i
opieki:
społecznej,
psychologicznej
i
terapeutycznej,
przygotowanej do pracy z osobami starszymi
w ramach opieki domowej i instytucjonalnej –
czasowej i stałej.
Więcej o tym, co dzieje się w Instytucie Socjologii KUL, jakie inicjatywy mają
studenci, co chcą zbadać doktoranci, czym zajmują się nasi pracownicy, na stronie
SOCJOLab.pl. Polecamy!

6

INSTYTUT SOCJOLOGII KUL
Ścieżki kształcenia i przedmioty
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Absolwent studiów Gerontologia
mógł pracować jako:















Społeczna będzie

opiekun w domach pomocy społecznej, domach
spokojnej starości, dziennych domach pomocy
społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej i
opieki
długoterminowej
nad
osobami
niesprawnymi, ośrodkach opieki domowej;
indywidualny opiekun osoby starszej;
pracownik
pomocy
społecznej
i
polityki
społecznej (instytucje polityki społecznej i
ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy
rodzinie, centra interwencji kryzysowej, zespoły
do spraw seniorów i organizacji wspierających
ludzi starszych);
asystent rodziny;
pracownik instytucji zajmujących się edukacją i
aktywizacją
seniorów
(terapii
zajęciowej,
turystyki i rozwijania aktywności fizycznej i
rekreacji osób starszych, w Uniwersytetach
Trzeciego Wieku, centrach informacji dla
seniorów, stowarzyszeniach, biurach podróży i
innych
organizacjach
rekreacyjnych
i
turystycznych,
ukierunkowanych
ba
osoby
starsze);
pracownik i założyciel organizacji pozarządowych
na rzecz osób starszych;
animator w klubach seniora i domach kultury;
organizator wolontariatu na rzecz seniorów;
lider społeczny, menadżer wieku, działający na
poziomie lokalnym na rzecz interesów i praw
osób starszych;
menadżer projektów na rzecz osób starszych,
realizowanych przez instytucje publiczne i
społeczne.
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Rekrutacja!
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II
Instytut Socjologii
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,
Kolegium Jana Pawła II, C-343
tel./fax (081) 445-33-55
e-mail: instytut.socjologii@kul.lublin.pl
www: http://kul.lublin.pl/socjologia/
Serwis rekrutacyjny: http://www.kul.pl/dla-kandydatow,1115.html

Warunki rekrutacji!
NOWA MATURA (egzamin maturalny) – świadectwo wydaje Okręgowa
Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z
następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny,
geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli
kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów,
punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.
STARA MATURA (egzamin dojrzałości) –świadectwo dojrzałości wydane
przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik
matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.
Konkurs świadectw - punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa
ukończenia szkoły średniej z jednego z następujących
przedmiotów: język polski, język obcy, geografia, historia,
matematyka, wiedza o społeczeństwie.
MATURA MIĘDZYNARODOWA
Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury
międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w
Genewie.
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Czemu nasz Instytut?
Pracownicy Instytutu prowadzą bardzo
ożywioną współpracę zagraniczną. Składają
się na nią zarówno gościnne wykłady w KUL
wybitnych uczonych, jak i uczestnictwo
pracowników
Instytutu
w
kongresach,
sympozjach, konferencjach, zjazdach w
innych uniwersytetach w kraju i za granicą
oraz realizacja międzynarodowych projektów
badawczych, m.in. realizowany jest projekt
badawczy we współpracy z partnerami
niemieckimi z Uniwersytetu we Frankfurcie
nad Menem nad problematyką tożsamości
narodowej i europejskiej; we współpracy z
Forschungsinstitut
für
Philosophie
w
Hannoverze
projekt
badawczy:
„Die
Grundwerte
der
Zivilgesellschaft";
Współpraca
Uniwersytetów
wspierająca
rozwój regionów - lubelskiego i lwowskiego,
Program
Sąsiedztwa
Polska-BiałoruśUkraina.
W ramach współpracy międzynarodowej
organizowane są cykliczne konferencje, w
których biorą udział naukowcy krajów
Europy Środkowej i Wschodniej (m.in.
Uniwersytet w Kersonie, Uniwersytet w
Tbilisi,
Litewska
Akademia
Wojskowa,
Uniwersytet
w
Daugavpils,
Mołdawski
Uniwersytet
Państwowy,
Uniwersytet
Preszowski itd.) oraz Europy Zachodniej
(m.in. współpraca z Konrad Adenauer
Stiftung). W ramach projektu „Kindship and
Social Security" (KASS) badana jest rola
powiązań
rodzinnych
w
zapewnianiu
bezpieczeństwa socjalnego i we wzajemnym
udzielaniu sobie pomocy. Prowadzona jest
współpraca
w
ramach
Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL: projekt „W stronę
polskiego modelu gospodarki społecznej
budujemy nowy Lisków" oraz projekt mający
za zadanie minimalizowanie dyskryminacji i
nierówności społecznych na rynku pracy;
uczestnictwo
w
projekcie
KOMPAS
"Budowanie
przyjaznego
środowiska
10
prawnego i społecznego" realizowanym przez
Instytut Spraw Publicznych.
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Wymiany studenckie
MOST
Program MOST skierowany jest do
studentów, którzy chcą przez jeden
semestr lub rok akademicki realizować
swoje zainteresowania naukowe na
innym uniwersytecie w Polsce. Obecnie w
programie MOST uczestniczą wszystkie
polskie
uniwersytety
oraz
Papieska
Akademia Teologiczna w Krakowie.
Erasmus
Erasmus jest programem współpracy
między uczelniami. Jest przeznaczony
przede wszystkim dla szkół wyższych, ich
studentów i pracowników. W niektórych
jego akcjach mogą uczestniczyć także
inne
instytucje,
organizacje
lub
przedsiębiorstwa, które współpracują z
uczelniami.
Akademia Artes Liberales
Studenci socjologii KUL mogą zostać
słuchaczami międzyuczelnianej Akademii
Artes
Liberales,
która
umożliwia
samodzielne
kształtowanie
planu
studiów, uczestniczenie w zajęciach na
różnych kierunkach humanistycznych
oraz prace pod okiem wybranego przez
słuchacza
wybitnego naukowca,
na
każdej z ośmiu Uczelni tworzących
Akademię.
Obecnie
w
projekcie
uczestniczą: Uniwersytet Jagielloński,
Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im.
Adama
Mickiewicza
w
Poznaniu,
Uniwersytet
Wrocławski,
Katolicki
Uniwersytet
Lubelski,
Uniwersytet
Mikołaja
Kopernika
w
Toruniu,
Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie.
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Nasz Instytut to przede wszystkim gwarancja jakości
kształcenia!
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Czekamy na Ciebie!
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