
Wydział 
  Socjologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Największa uczelnia wyższa w Wielkopolsce. 

Wydział Socjologii jest częścią Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu — największej uczelni wyższej 
w Wielkopolsce. O jakości badań naukowych i kształcenia na UAM świadczą m.in.: certyfikat „HR Excellence  
in Research”, status uniwersytetu europejskiego, status uczelni badawczej, wysoka pozycja w rankingach szkół wyższych.



Nasza historia liczy już po-
nad 100 lat — w 1920 roku 
w Poznaniu powstał pierwszy 
socjologiczny ośrodek w Pol-
sce. Chcemy być na bieżąco 
ze zmieniającym się światem, 
a nawiązywanie do trady-
cji ułatwia nam poznawanie 
tego, co nowe i dotychczas 
niezbadane. Łączymy kształ-
cenie i działalność naukową. 
Wyniki prowadzonych przez 
nas badań społecznych prze-
kazujemy podczas zajęć dy-
daktycznych.
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Co jest dla nas ważne?

Takie wartości przekazujemy naszym  
studentkom i studentom.

Szacunek 

Tolerancja

Podmiotowość



Życie w mieście i przestrzeń miejska, rodzina i jej współczesne 
przemiany, życie codzienne, społeczne aspekty klimatu  
i środowiska naturalnego, media i nowe technologie, kultura 
wizualna i sztuka, cielesność i sport, czas wolny, pamięć 
społeczna, problemy społeczne, marginalizacja i wykluczenie 
społeczne, ubóstwo, zaradność społeczna, starość, 
niepełnosprawność, prawa człowieka, innowacyjna pomoc, 
mediacje, wsparcie społeczne.

Co nas interesuje
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Czujemy zobowiązanie wo-
bec lokalnej społeczności. 
Współpracujemy z instytucja-
mi z otoczenia społecznego. 
Ich przedstawiciele są dla nas 
wsparciem w dostarczaniu 
studentkom i studentom  
praktycznej wiedzy.

Niektórzy z partnerów z otoczenia społecznego:

Urząd Miasta Poznania, Centrum Kultury Zamek, 
Fundacja Malta, Bank Santander, Telewizja WTK, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, 
Centrum Inicjatyw Senioralnych, Regionalny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Poznaniu, Centrum Doradztwa 
Zawodowego dla Młodzieży

Zabieramy

publicznych

w debatach 

głos
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Socjologia.
Studia o życiu 
społecznym 
i jego zmianie
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Socjologia bada, czym jest społeczeństwo  
i jak działa. Przygląda się temu, jak się zmienia 
i poszukuje sposobów, według których można  
je przekształcać. Na studiach socjologicznych  
pokazujemy, jak zadawać pytania o świat spo-
łeczny i jak szukać na nie odpowiedzi. Uczymy 
korzystać z narzędzi, za pomocą których można 
poznawać i zmieniać społeczeństwo w całej  
jego różnorodności.
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HR

Przygotowanie studentek i studentów do 
refleksji teoretycznej (znajomość współcze-
snych koncepcji i pojęć stosowanych do opisu 
rzeczywistości społecznej)

Przygotowanie studentek i studentów do roli 
rzetelnych badaczy i diagnostów rzeczywisto-
ści społecznej (znajomość metod, technik, na-
rzędzi i procedur umożliwiających empiryczne 
badanie procesów społecznych)

Przygotowanie studentek i studentów do ani-
mowania działań wprowadzających pozytyw-
ne zmiany w rzeczywistości społecznej (świa-
domość wpływu nauk społecznych na życie 
ludzi, umiejętność stosowania pojęć i narzędzi 
socjologicznych do zmiany procesów spo-
łecznych, wrażliwość społeczna)

Co można zyskać dzięki naszym studiom? Obszary rozwoju zawodowego

badania rynkowe

marketing i zarządzanie

organizacje pozarządowe

media

i opinii publicznej

kreatywne

instytucje kultury
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Jak wyglądają studia 
na socjologii?

Przedmioty kanoniczne, czyli fundamenty wie-
dzy socjologicznej oraz tematy z innych dyscy-
plin nauk społecznych (np. podstawy socjologii, 
procesy grupowe, metody badań ilościowych, 
metody badań jakościowych, współczesne 
teorie socjologiczne, psychologia społeczna, 
ekonomia, antropologia kulturowa).

Moduły tematyczne dostarczają praktycznej 
wiedzy z danego obszaru. Moduł wybiera  
się zgodnie z własnymi zainteresowaniami.

Fakultety i socjologie szczegółowe, które 
pozwalają poznać różnorodność obszarów, 
którymi zajmuje się socjologia oraz poszerzyć 
własne socjologiczne zainteresowania (np. 
subkultury młodzieżowe, film socjologiczny, 
socjologia narodu, socjologia rodziny, design 
thinking i wiele innych)

Ćwiczenia terenowe, które służą rozwijaniu 
warsztatu badacza, uczą jak planować i re-
alizować badania społeczne, jak analizować 
i prezentować ich wyniki. Ćwiczenia są skon-
centrowane w koło konkretnego zagadnienia, 
badanego często we współpracy z naszymi 
partnerami z otocznia społecznego. W ostat-
nich latach ćwiczenia terenowe były reali-
zowane we współpracy m.in. z Festiwalem 
Malta i Urzędem Miasta Poznania.

Seminaria dyplomowe – licencjackie  
i magisterskie.

Lektoraty i zajęcia z wychowania fizycznego.

Moduły na studiach pierwszego stopnia: 
Badania rynkowe – marketing – zachowania konsumenckie
Kultura i media
Socjologia stosowana w sferze publicznej
Moduły na studiach drugiego stopnia:
Innowacje społeczne
Relacje w organizacjach
Zarządzanie lokalne
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Praca socjalna.
Studia o profesjonalnej 
pomocy drugiemu 
człowiekowi
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Praca socjalna łączy w sobie refleksję  
o naturze problemów społecznych i wyzwaniach 
socjalnych współczesnego świata z nauką 
udzielania profesjonalnej pomocy człowiekowi, 
rodzinie, grupom i zbiorowościom społecznym 
w trudnych sytuacjach życiowych. Dzięki 
studiom na naszym kierunku nauczysz się jak 
skutecznie działać dla innych i kreować zmiany 
społeczne na rzecz budowy sprawiedliwych 
społeczeństw. Współczesny świat potrzebuje 
dobrych praktyków – studiowanie pracy socjalnej 
przygotowuje do profesjonalnego działania na 
rzecz jednostek i grup społecznych
Praca socjalna. Studia o profesjonalnej pomocy drugiemu człowiekowi



Wiedza interdyscyplinarna, pozwala na celne 
projektowanie rozwiązań problemów jednostkowych 
i społecznych, budowanie projektów socjalnych i strategii 
pomocy.

Współpraca ze środowiskiem społecznym i wieloma 
instytucjami pomocy to istotny element w uczeniu zasad 
badań diagnostycznych, co pozwala profesjonalnie działać 
w różnych obszarach życia społecznego.

Możliwość zatrudnienia w różnych obszarach 
pracy socjalnej: z rodziną (np. ośrodki poradnictwa 
rodzinnego, interwencji kryzysowej, praca z dziećmi 
i młodzieżą w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych) 
z wykluczonymi (ubogimi, bezrobotnymi, bezdomnymi) 
w obszarze zdrowia (w szpitalach, hospicjach, ośrodkach 
leczenia uzależnień) w instytucjach edukacyjnych 
i w instytucjach resocjalizacyjnych (zakłady poprawcze, 
więzienia, praca z ofiarami i sprawcami przemocy).

Co można zyskać dzięki naszym studiom? Obszary rozwoju zawodowego

polityka społeczna

projekty społeczne

ośrodki wsparcia

NGO

domy pomocy

społecznej

w kryzysie

placówki

usługi środowiskowe

opiekuńczo-wychowawcze
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Jak wyglądają studia 
na pracy socjalnej?

Przedmioty kanoniczne w blokach tematycz-
nych: socjologiczny (np. socjologia pro-
blemów społecznych, dewiacja i patologia 
społeczna), psychologiczny (np. psychologia 
rozwoju człowieka, psychopatologia), peda-
gogiczny (np. pedagogika specjalna), polityki 
(np. polityka społeczna, prawo rodzinne), teo-
ria i metody pracy socjalnej.

Hospitacje i zajęcia praktyczne w placówkach 
organizujących pomoc społeczną (np. ośrodki 
terapii uzależnień, zakłady karne, ośrodki adop-
cyjne, domy pomocy społecznej).

Praktyki zawodowe i specjalistyczne w insty-
tucjach pomocy społecznej.

Na studiach magisterskich: moduły tema-
tyczne dostarczające specjalistyczną wiedzę 
w danym obszarze: projektowanie pracy so-
cjalnej, zarządzanie usługami socjalnymi.

Fakultety, które można dostosować do wła-
snych zainteresowań i planów zawodowych.

Seminaria dyplomowe – licencjackie  
i magisterskie.

Lektoraty językowe, zajęcia z wychowania 
fizycznego.
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Koła naukowe. Możliwość zaangażowania 
w projekty i wyjazdy badawcze, dyskusje, 
spotkania ze specjalistami, poznanie 
interesujących ludzi, integracja osób 
z różnych lat studiów.

Rada Samorządu Studentów – oficjalna 
reprezentacja studentek i studentów 
wydziału.

Erasmus+. Wyjazdy na studia do 
zagranicznych uczelni partnerskich lub  
na praktyki do organizacji pozanaukowych.
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Dodatkowo  
w ramach studiów

Rozwój indywidualnych zainteresowań 
w ramach własnych projektów badawczych 
i rozwojowych, dofinansowywanych przez 
uczelnię. 

Warsztaty, szkolenia, szkoły letnie, 
debaty oksfordzkie. Rozwój kompetencji 
i potwierdzające je certyfikaty.

Współpraca badawcza w ramach 
przedsięwzięć naukowych realizowanych 
na Wydziale (np. Ogólnopolski Tydzień 
Pracy Socjalnej) Wolontariat realizowany 
w organizacjach pozarządowych.



Studia na Wydziale Socjologii rozwijają wraż-
liwość społeczną i wyobraźnię społeczną. 
Absolwentki i absolwenci pozyskują kon-
kretną wiedzę, jak i kompetencje miękkie, 
co pozwala na samodzielne kształtowanie 
ścieżki własnego rozwoju zawodowego. Jed-
nocześnie uzyskują umiejętność krytycznego 
spojrzenia na rzeczywistość społeczną.

Studia na kierunku praca socjalna dają dy-
plom uprawniający do wykonywania pracy 
w zawodzie pracownika socjalnego w insty-
tucjach pomocy społecznej, fundacjach i or-
ganizacjach pomocowych.

Absolwentki  
i absolwenci studiów 
magisterskich na obu 
kierunkach mogą 
kontynuować swoje 
kształcenie w Szkole 
Doktorskiej Nauk 
Społecznych UAM.

Wydział Socjologii 
UAM w Poznaniu
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Wydział Socjologii UAM
ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
socjolog@amu.edu.pl              uamsocjologia socjologiauam

 na ludziach 

socjologia.amu.edu.pl


