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Niniejszy przewodnik powstał z myślą o 
Tobie! Oddajemy w Twoje ręce folder, 
w którym znajdziesz wszelkie 
potrzebne informacje na temat 
kierunków studiów w Instytucie 
Socjologii KUL na II stopniu! Dowiesz 
się co możesz robić po socjologii i 
innych kierunkach w naszym 
Instytucie! Tu też znajdziesz niezbędne 
informacje o rekrutacji! 

 

Drogi Studencie! 

Studiu z nami! 

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 społeczno-

etyczny. 

Instytut Socjologii KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. 081 445 33 55 
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Socjologia, I stopień 
 2-letnie studia magisterskie w Instytucie 

Socjologii KUL (stacjonarne i 

niestacjonarne) 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), proponują atrakcyjne specjalności. 

Instytut Socjologii KUL opracował koncepcję 
kształcenia obejmującą studia II stopnia spójną z 

jej celami strategicznymi. Koncepcja ta 

realizowana jest w oparciu o założenie, że 
socjologia jest nauką wieloparadygmatyczną – 

składającą się z różnych teorii, tradycji i szkół 

myślenia, nurtów ideowych; posługującą się 
zróżnicowanymi metodami i technikami badań, 

zarówno o charakterze ilościowym, jak i 
jakościowym. (dziennym) i niestacjonarnym 

(zaocznym). 

 
 
 

Proponowana przez Instytut - 
urzeczywistniana jest w oparciu o dwie 
komplementarne dymensje: kształcenie 
studentów oraz prowadzenie przez 
pracowników studiów i badań socjologicznych 

(np. publikacje, badania, konferencje 
naukowe, referaty). W zakresie aplikowanej 
wizji kształcenia  preferowane jest szerokie 
rozumienie nauk społecznych (uwzględniające 
także istotę i funkcje nauk humanistycznych), 
urzeczywistniające typ wykształcenia 
uniwersyteckiego, który można określić jako 
społeczno-etyczny; przedmiot studiów 
socjologicznych sytuowany jest zarówno w 

obszarze idei (ideały, normy, powinności), jak 
i praktyk społecznych. 

Idea kształcenia 
 

Socjologia KUL 

jest pierwsza 

Lublinie! 

(ranking 

Perspektyw) 

http://www.kul.pl/ects,art_8761.html
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Moduły 
 
Studia na poziomie II stopnia odbywają się w 
ramach dwóch modułów przedmiotowych: 1. o 
profilu ogólnorozwojowym i misyjnym 
(zapoznanie studenta z ogólnymi kwestiami 
dynamiki życia społecznego w aspekcie 
normatywnym); 2. chodzi o treści 

przedmiotów kierunkowych (szczegółowe 
zagadnienia i aspekty socjologii, 
przygotowanie pracy magisterskiej, egzamin 
dyplomowy). Ukończenie studiów i uzyskanie 
dyplomu wymaga odbycia wszystkich godzin 
przewidzianych w ramach obu modułów oraz 
zdobycia odpowiadającej im liczby punktów 
ECTS. Integralną częścią koncepcji kształcenia 
jest m.in. wprowadzanie do oferty 

programowej: zajęć w języku angielskim, 
zintensyfikowanie wymiany studentów i 
pracowników, planowanie zajęć dydaktycznych 
prowadzonych przez pracowników naukowych 
ze znaczących ośrodków naukowych na 
świecie (np. wizyty profesorów z USA i 
Australii). 
 
 

Instytut ma na celu dostarczenie swoim absolwentom wiedzy i 

umiejętności koniecznych do m.in. samodzielnej realizacji badań 

naukowych; analizowania danych empirycznych; projektowania, 

monitorowania i ewaluowania programów służących rozwiązywaniu 

kwestii społecznych; oraz podjęcia pracy w zawodzie socjologa (lub w 

zawodach pokrewnych), czyli we wszelkich typach instytucji życia 

publicznego (np. ośrodki badań rynkowych i opinii publicznej, instytucje 

administracji samorządowej, państwowej, organizacji pozarządowych). 

Studia II stopnia stanowią również przygotowanie do trzeciego etapu 

kształcenia wyższego: studiów doktoranckich. 
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Praca socjalna, II stopień 

Celem kierunku Praca Socjalna II stopnia jest 
przygotowanie specjalistów z zakresu pracy 
socjalnej do działań w zakresie zarządzania i 
organizacji usług społecznych. Kierunek 
zapoznaje studentów z problemami i 
zjawiskami społecznymi, nurtującymi 
współczesne społeczeństwa (ubóstwem, 

bezrobociem, bezdomnością, starością, 
zjawiskami patologii społecznej) oraz 
zasadami diagnozowania, przeciwdziałania 
oraz rozwiązywania sytuacji trudnych i 
konfliktowych. W programie kształcenia 
uwzględniono blok problemowy dotyczący 
poradnictwa zdrowotnego i promocji zdrowia, 
nawiązujący do współczesnych koncepcji 
zdrowia publicznego, w tym zwłaszcza tzw. 

„nowego zdrowia publicznego”, a także 
socjologii zdrowia, choroby i medycyny. W 
ramach bloku problemowego o profilu 
zdrowotnym oferujemy także kształcenie w 
zakresie umiejętności praktycznych 
dotyczących zagadnień opiekuńczych, , wśród 
których centralne miejsce zajmują 
wielokierunkowo powiązane zagadnienia 
niezakaźnych chorób przewlekłych, zdrowia 
ludzi starych, oraz niepełnosprawności.  
 
 

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! 

http://socjolab.pl/
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Ścieżki kształcenia i przedmioty 

Kierunek zapewnia przygotowanie pracowników 

socjalnych do pracy w instytucjach i organizacjach, 
których celem jest diagnozowanie, rozwiązywanie i 

zapobieganie problemom społecznym, jak i wsparcie 
organizacyjne pracy socjalnej, stanowiącej jeden z 

ważniejszych obszarów działania nowoczesnej polityki 
społecznej. W toku nauczania w ramach kierunku 

student otrzymuje przygotowanie do realizacji 
podstawowych działań z zakresu: 

  
1. Edukacji zdrowotnej, ukierunkowanych na 

podnoszenie świadomości zdrowotnej jednostek i grup 

społecznych, a także promowanie indywidualnej 
odpowiedzialności za zdrowie poprzez podejmowanie 

prozdrowotnych stylów życia. 
2.  

3. Program kształcenia przygotowuje absolwentów 
zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, 

do projektowania i realizacji działań o charakterze 
pomocowym opiekuńczym. Zapotrzebowanie na 

taki profil przygotowania naszych absolwentów jest 
konsekwencją: a) procesów demograficznego 

starzenia się społeczeństwa, b) newralgicznej pozycji 
niezakaźnych chorób przewlekłych w strukturze 

problemów zdrowotnych współczesnych 
społeczeństw, c) wysoce niekorzystnej sytuacji 

epidemiologicznej w zakresie chorób nowotworowych 

w Polsce (wysoki poziom umieralności w Polsce z 
powodu nowotworów złośliwych, na tle przeciętnej 

sytuacji w krajach UE). 
4.  

5. Diagnozowania i planowania strategii zmiany w 
dziedzinie szeroko rozumianych problemów 

społecznych. 
6.  

7. Kierunek Praca Socjalna jest odpowiedzią na wymogi 
stawiane przez UE polskiemu rynkowi usług 

społecznych, systemowi pomocy społecznej i szeroko 
rozumianej polityki społecznej.  

8.  
9. Kierunek Praca Socjalna II stopnia umożliwia 

studentom kierunku Praca Socjalna I stopnia 

kontynuowanie dalszej ścieżki kształcenia na 
drugim stopniu. 
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Diagnoza społeczna i zarządzanie usługami 
socjalnymi (działania w obszarze szeroko rozumianych usług 
socjalnych, opiekuńczych  świadczonych w domu oraz 
prowadzenie różnego rodzaju instytucji opiekuńczych, umiejętność 
diagnozowania problemów i zasobów społecznych) 
 

Poradnictwo zdrowotne i opieka w cyklu życia (kształcenie z 
tego zakresu obejmuje bloki problemowe dotyczące: zagadnień 
organizacyjno-prawnych dotyczących ochrony zdrowia i 
usług opiekuńczych, zdrowia publicznego, z uwzględnieniem 
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej; wybranych szczegółowych 
problemów zdrowotnych, implikujących kwestie opiekuńcze: 
niepełnosprawności,  starości, chorób przewlekłych, zaburzeń 
psychicznych, a także terminalnej fazy chorowania, umierania i 
śmierci; problemów praktycznych w zakresie opieki i sposobów ich 

rozwiązywania 
 

Ścieżki specjalizacyjne 
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Rekrutacja! 
 

Będziesz przygotowany do pracy w: 
 

1. instytucjach krajowych i unijnych o charakterze pomocowym i 
opiekuńczym, w dziedzinie szeroko rozumianej pracy socjalnej: 
Regionalnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych 
Centrach Pomocy Rodzinie, Urzędach Wojewodów, Ośrodkach 
Pomocy Społecznej, Domach Pomocy Społecznej, świetlicach i 
klubach socjoterapeutycznych, 

2. jednostkach administracji państwowej i samorządowej: 

jednostkach organizacyjnych właściwych w sprawach zatrudnienia 
i przeciwdziałania bezrobociu, szpitalach, sanatoriach, placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych, zakładach karnych – do 
wykonywania zadań tych jednostek w zakresie pomocy społecznej, 

3. instytucjach pozarządowych działających w sektorze usług 
społecznych, 

4. średnich i dużych przedsiębiorstwach w działach public relations, 
będących odpowiedzialnymi za kształtowanie relacji 
przedsiębiorstwa z otoczeniem społecznym, 

5. dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach 
związanych ze świadczeniami usług społecznych, w tym pracy 
socjalnej dla produkcyjnej kadry pracowniczej, 

6. firmach szkoleniowych, 
7. firmach consultingowych, działających w sektorze medycznym 
8. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje działające na 

rzecz osób z problemami zdrowotnymi i na rzecz poprawy stanu 
zdrowia społeczeństwa. 
 

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  
 

mailto:instytut.socjologii@kul.lublin.pl
http://kul.lublin.pl/socjologia/
http://www.kul.pl/dla-kandydatow,1115.html�
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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-Białoruś-

Ukraina. 

 
 
 

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 
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! 
 


