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SOCJOLOGIA



Jest to nauka badająca funkcjonowanie i zmianę 
społeczeństwa. Socjologowie badają społeczne 
reguły, procesy i struktury, które łączą i dzielą 
ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między 
ludźmi, a także proces ich zmian. Naukowcy 
analizują zarówno jednostki, jak i relacje między 
ludźmi (np. podziały społeczne), grupy 
społeczne, instytucje czy całe społeczeństwa.

Czym jest SOCJOLOGIA?



Jaką wiedzę zdobędę kończąc kierunek
SOCJOLOGIA?

Dowiem się jak prowadzić badania naukowe 
różnorodnymi technikami badawczymi, np. CATI, 
CAPI IDI, FGI, itp. Co więcej — nauczę się jak robić to w 
praktyce!

Będę uczył się jak w praktyce obsługiwać 
oprogramowanie SPSS, które jest wykorzystywane 
choćby przez Główny Urząd Statystyczny oraz 
różnego rodzaju firmy badawcze.

Poszerzę swoją znajomość języków obcych, np. 
angielskiego, niemieckiego.



Jaką wiedzę zdobędę kończąc kierunek
SOCJOLOGIA?

Zdobędę wiedzę nie tylko w obszarze samej 
socjologii i prowadzenia badań naukowych, lecz 
także w zakresie psychologii, ekonomii, prawa, 
zarządzania zasobami ludzkimi, rynku pracy, 
nowych mediów i systemów medialnych, 
marketingu terytorialnego i zarządzania, public 
relations, projektowania interwencji publicznej, 
zarządzania projektami publicznymi, prowadzenia 
konsultacji społecznych i negocjacji, funduszy 
europejskich, itp.



H-HH-H
Socjolog jako 

szpieg?

:aktpl/kobieta/plotki/czy-wiesz-wszystko-0-jamesie-bondzie-z-filmow-o-007-quiz-sprawdz-wiedze-o-jamesie/s4j7hge



Socjoszpieg - w służbie nauki

„Jestem socjologiem. Szpiegiem w służbie Nauki. Nic więcej 
wiedzieć o mnie nie trzeba. Czas i miejsce akcji zawsze 
zależą od okoliczności. Niby trochę zamyślona, niby zajęta 
własnymi sprawami, ale zawsze mam oczy i uszy otwarte. 
Obserwuję, słucham (a czasem podsłuchuję) 
i próbuje opisać świat, ludzi, zjawiska.
Szukam prawidłowości, jawnych i ukrytych 
wzorów. Jestem szpiegiem. Socjologiem w 
służbie Nauki"

Źródło: http://socjoszpieg.blox.pl/html

http://socjoszpieg.blox.pl/html


SOCJOLOGIA Dlaczego tak jest?. 
UWARUNKOWANIA

Jak będzie? 
PROGNOZA

Jak jest naprawdę? 
DIAGNOZA

można to 
zmienić?

Rola SOCJOLOGII w definiowaniu 
problemów społecznych



Rola socjologii w definiowaniu problemów społecznych

BADANIE DOKUMENTOSONDAŻ ANALIZA TREŚCI

HIPOTEZY

WIADOBSERWACJ

SNOW SAMPLING

DOBOR LOSOWY BADANIA ANKI OWE

I0DY, TECHNIKI 
I NARZĘDZIA

wskaźnik. SOCIOMETRIA

Rola SOCJOLOGII w definiowaniu 
problemów społecznych



Dorośli Polacy zażywając narkotyki: Diagnoza Społeczna 2015

2013
Warszawa 2015
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'i ag noza Społeczna
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Źrodło: J. Czapiński, indywidualna jakość i styl życia [w;]

Rola SOCJOLOGII w definiowaniu 
problemów społecznych



Źródło: http://www.nipr.univ.rzeszow.pl/aktualne-wiadomosci/272,znaczacy-wzrost-pozycji-kierunku-socjologia-w-rankingu-kierunkow-studiow-perspektywy-2014.html

Pracownie INSTYTUTU NAUK 
SOCJOLOGICZNYCH

http://www.nipr.univ.rzeszow.pl/aktualne-wiadomosci/272,znaczacy-wzrost-pozycji-kierunku-socjologia-w-rankingu-kierunkow-studiow-perspektywy-2014.html


Specjalności na kierunku SOCJOLOGIA

Studia I-go stopnia

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I ROZWÓJ REGIONALNY 
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Studia Il-go stopnia

ANALIZA RYNKU I ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 
MEDIACJE RODZINNE



0».O NAUK©

Źródło: https://www.facebook.com/SocjolodzyUR/

STUDENTÓW SOCJOLOGII 
UNIWIRSYTITU RZŁSZOWSKltGO

Rozwój zainteresowań naukowych - koło 
naukowe studentów SOCJOLOGII UR

https://www.facebook.com/SocjolodzyUR/


PRACA SOCJALNA



Możliwości zatrudnienia oraz praktyki 
zawodowe

Instytucje badania opinii publicznej
Przedsiębiorstwa badań rynkowych
Agencje reklamowe
Organizacje pozarządowe
Instytucje pomocy społecznej (np. OPSIK)
Placówki służby zdrowia (np. szpitale)
Placówki oświatowe (np. szkoły podstawowe, licea, technika, uczelnie 
wyższe) i kulturalne
Media, wydawnictwa prasowe
Instytucje działające w ramach public relations
Firmy doradztwa personalnego
itp.



Czym jest PRACA SOCJALNA?

Jest to działalność zawodowa 
mająca na celu pomoc osobom 
i rodzinom we wzmacnianiu lub 
odzyskiwaniu zdolności do 
funkcjonowania w 
społeczeństwie, poprzez 
pełnienie odpowiednich ról J 
społecznych oraz tworzenie 
warunków sprzyjających temu ( 
celowi.



Jaką wiedzę zdobędę kończąc kierunek 
PRACA SOCJALNA?

• Nauczę się jak skutecznie pomóc ludziom wykorzystując klasyczne 
metody pracy socjalnej takie jak: metoda indywidualnego przypadku, 
metoda grupowa, metoda organizowania środowiska.

• Zdobędę wiedzę jak wykorzystywać w teorii i praktyce innowacyjne 
metod pracy socjalnej takie jak: DM, KGR, PSR czy coaching.

• Dowiem się jak prowadzić badania naukowe w pracy socjalnej 
wykorzystując techniki indywidualnego wywiadu pogłębionego, 
obserwację, ankietę, analizę DESK RESEARCH.

• Nauczę się jak sporządzać i wykorzystywać w praktyce dokumenty 
takie jak: wywiad środowiskowy cz. 1 i 4, kwestionariusz diagnozy, 
kontrakt socjalny cz. A i B, druk Niebieskiej Karty cz. A, B, C i D, 
specjalistyczne wywiady (np. KIOS, wywiad z rodziną z dziećmi), itp.

~—



Jaką wiedzę zdobędę kończąc kierunek 
PRACA SOCJALNA?

• Zdobędę wiedzę jak sporządzać notatkę służbową oraz pisma do 
innych instytucji w formie zawiadomienia o popełnieniu 
przestępstwa (do policji i prokuratury), wglądu w sytuację dziecka 
(Sąd Rejonowy), itp.

• Dowiem się co to jest interwencja kryzysowa i jak postępować w 
sytuacji konieczności odebrania dziecka rodzicom, otrzymania 
zgłoszenia o gwałcie na kobiecie, mężczyźnie oraz dziecku.

• Nauczę się jak wykorzystać elementarną wiedzę 
psychoterapeutyczną w praktyce stosowania metody Sandplay 
oraz kart DIXIT.

• Zdobędę dodatkową wiedzę z przedmiotów takich jak: ekonomia, 
psychologia (w tym kliniczna), pedagogika, prawo, zarządzanie, 
medycyna społeczna, poradnictwo rodzinne i socjalne, itp.

~—



Poszerzę swoją znajomość języków obcych, np. angielskiego, 
niemieckiego.
Nauczę się posługiwać językiem migowym pierwszego stopnia (z 
możliwością otrzymania certyfikatu).
Będę uczestniczył/a w zajęciach wychowania fizycznego z 
elementami samoobrony. v
I wiele, wiele więcej.... g Ł

Jaką wiedzę zdobędę kończąc kierunek 
PRACA SOCJALNA?



można to 
zmienić?

„ Dlaczego tak jest?
UWARUNKOWANIA 

zawarte w DIAGNOZIE

Jak może być?
PLAN POMOCY 

KONTRAKT 
SOCJALNY

PRACA 
SOCJALNA

Co mówi człowiek a 
jak jest naprawdę? 

WYWIAD
ŚRODOWISKOWY 

/DIAGNOZA

PRACA SOCJALNA a problemy 
klientów



Źródło: https://www.facebook.com/skn psu r/
Studenckie Koto 

Pracowników Socjalnych

Rozwój zainteresowań naukowych - KOŁO 
NAUKOWE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

https://www.facebook.com/skn


Możliwości zatrudnienia oraz praktyki 
zawodowe

Ośrodki pomocy społecznej (MOPSy, MGOPSy oraz GOPSy)
Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie (MOPR)
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR)
Ośrodki Interwencji Kryzysowej i Ośrodki Poradnictwa Specjalistycznego i 
Interwencji Kryzysowej (Oik, OPSIK) 
Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej (ROPS) 
Domy Pomocy Społecznej (DPS) 
Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze 
Pogotowie Opiekuńcze 
Dom Dziecka 
Placówki dla osób uzależnionych 
Organizacjach ds. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu 
Organizacjach pozarządowych o charakterze pomocowym 
itp.



Możliwości samozatrudnienia: 
SOCJOLOGIA oraz PRACA SOCJALNA

• Po zakończeniu studiów na kierunku 
SOCJOLOGIA istnieje możliwość 
założenia własnej działalności 
gospodarczej w postaci np. firmy 
badawczej czy reklamowej.

• Po ukończeniu kierunku PRACA 
SOCJALNA istnieje możliwość 
prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej w ramach RDP 
(Rodzinny Dom Pomocy). ,



TAK!

Czy możemy liczyć na wsparcie UR?



Wsparcie ze strony UR

jiWERSYTEI

Stypendium naukowe
Stypendium socjalne i socjalne w zwiększonej 
wysokości
Domy studenckie
Ubezpieczenie zdrowotne
Kredyty studenckie
Biuro karier
Biuro ds. osób niepełnosprawnych
Samorząd studentów



■3

Program MOST
Program ERASMUS

Zwiększania wiedzy i doświadczenia przez 
mobilność z UR!



NIE

Czy studia to tylko nauka?



Życie studenckie na UR

Resovia



lub
są 
do

maturalne. 
po złożeniu 
wyczerpania

kandydata jestPodstawą przyjęcia 
świadectwo dojrzałości 
Kandydaci przyjmowani 
kompletu dokumentów 
limitu miejsc.

Jak zrekrutować się na SOCJOLOGIĘ 
lub PRACĘ SOCJALNĄ na UR?



Przydatne linki

http://www.ur.edu.pl

https://www.facebook.com/SocjolodzyUR

i https://www.ur.edu.pl/kolegia/
i kolegium-nauk-spolecznych/jednostki-naukowe/in

https://www.facebook.com/PracaSocjalnaUR

http://www.ur.edu.pl
https://www.facebook.com/SocjolodzyUR
https://www.ur.edu.pl/kolegia/
https://www.facebook.com/PracaSocjalnaUR


Adres:
Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Nauk Socjologicznych
Ul. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów

E-mail:
sekretariat.ins.cs@ur.edu.pl

Telefony:
+48 17 872 11 10 - Dziekanat Kolegium Nauk Społecznych
+48 17 872 13 30 - Instytut Socjologii

Kontakt

mailto:sekretariat.ins.cs@ur.edu.pl



