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Socjologia – studia 2o

stacjonarne/niestacjonarne

Socjologiczne studia magisterskie umożliwią Ci pogłębienie zainteresowań prob-
lematyką społeczną, a jednocześnie stworzą szansę zdobycia atrakcyjnej pracy. 
Absolwent studiów socjologicznych drugiego stopnia otrzymuje wielopłaszczyznowe 
wykształcenie, posiada ugruntowaną wiedzę o strukturach i więziach, jakie panują  
w instytucjach społecznych. Zna metody i techniki, tak ilościowe, jak i jakościowe, 
którymi posługuje się socjologia jako nauka społeczna, dlatego też potrafi samo- 
dzielnie prowadzić badania począwszy od formułowania problemów badawczych po-
przez stawianie hipotez, dobór wskaźników, konstruowania narzędzi badawczych, do 
wyprowadzania wniosków i ich zastosowania do badań problemów współczesnych 
społeczeństw. Potrafi prognozować skutki procesów i zjawisk społecznych z zasto-
sowaniem konkretnych metod i narzędzi. 

Jeżeli interesujesz się społeczeństwem, 
mediami, procesami zmian w świecie oraz 
rozwiązywaniem praktycznych problemów 
społecznych, kierunek Socjologia jest 
adresowana do Ciebie.
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Absolwent posiada kompetencje społeczne umożliwiające mu prawidłowe funkcjo- 
nowanie i rozstrzyganie dylematów związanych z wykonywanym zawodem socjologa 
– badacza. Jest przygotowany do pracy w różnorodnych instytucjach życia społecz-
nego, w tym w:

 ӹ administracji rządowej i samorządowej
 ӹ dziennikarstwie, domach mediowych
 ӹ firmach marketingowych
 ӹ organizacjach pozarządowych (także kościelnych)
 ӹ działach personalnych, agencjach: doradztwa personalnego, zatrudnienia, 
headhunterskich

 ӹ placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pomocy społecznej, profilaktyki, 
resocjalizacji

 ӹ poradniach życia rodzinnego, (doradca zawodowy, negocjator), itp.
 ӹ szeroko rozumianych. resortach siłowych (wojsko, policja, straż graniczna, 
służba więzienna, straż pożarna, straż ochrony kolei, straż miejska,  
służby specjalne

 ӹ instytucjach zajmujących się doradztwem i consultingiem
 ӹ ośrodkach badań opinii społecznej i rynku
 ӹ sztabach wyborczych
 ӹ instytucjach zajmujących się marketingiem, social relation, zarządzaniem  
i kierowaniem zespołami ludzkimi.

Absolwent socjologii potrafi wykorzystać swoją wiedzę do praktycznego rozwiązy-
wania problemów społecznych, a także posiada umiejętność nawiązywania kontak-
tów interpersonalnych i prowadzenia negocjacji oraz zna metody i techniki diagno-
zowania i projektowania struktur organizacyjnych.
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Przewidywany termin uruchomienia studiów 
październik 2020!
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