
Socjologia 

Wydział Socjologii 



Opis kierunku 

Przedmiotem zainteresowań są wszelkie relacje pomiędzy jednostkami  

i grupami, wszystko to, co je umożliwia oraz co jest ich konsekwencją. 

Zajmiesz się badaniem konfliktów i więzi, wzorów działania, instytucji  

i organizacji, zmian zachodzących w społeczeństwie i świadomość jego 

członków.  

Program studiów pozwoli każdemu ze studentów znaleźć własną ścieżkę 

zainteresowań socjologicznych. 

 



Wybrane przedmioty na studiach 

analiza danych zastanych 

współczesne teorie socjologiczne 

psychologia społeczna 

mikrostruktury społeczne 

metody badań jakościowych 

metody badań ilościowych 

współczesne społeczeństwo polskie 

społeczne role socjologa 



Specjalności 

Na kierunku nie ma specjalności, wybierać jednak można zestawy 

przedmiotów tworzących moduły tematyczne: 

 

Kultura i media, 

Badania rynkowe – marketing – zachowania konsumenckie, 

Socjologia stosowana w sferze publicznej. 



Przyszłość po studiach 

Możliwość pracy: 

 

w agencji badania opinii 

dziale HR 

dziale PR  

lokalnej administracji 

w instytucjach publicznych  

w stowarzyszeniach 

w fundacjach   



Atuty kierunku 

Rozwijają umiejętność rozumienia współczesnego świata.  

Rozwijają umiejętność krytycznego myślenia.  

Ukończenie kierunku pozwala na poznanie metod i technik 

badań społecznych. 

Rozwija umiejętności komunikacyjne.  



Co trzeba zdawać na maturze? 

 Język polski: pisemny, podstawowy/rozszerzony 

Język obcy nowożytny: pisemny, podstawowy/rozszerzony 

Do wyboru: 

Biologia 

Filozofia 

Geografia 

Historia 

Historia sztuki 

Informatyka 

Matematyka 

Wiedza o społeczeństwie 

(pisemny, podstawowy/rozszerzony) 

 

Limit miejsc: 80 

 

 

 



Wydział Socjologii 

Najstarszy socjologiczny ośrodek akademicki w Polsce. 

Program studiów wciąż dostosowywany do aktualnej sytuacji. 

Wydział jest partnerem instytucji publicznych i firm prywatnych, dzięki 

czemu studenci rozwijają swoje umiejętności – stają się członkami 

zespołów badawczych, współorganizują wydarzenia społeczne. 

Przedmioty prowadzone są także w języku angielskim. 

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała prowadzonym na Wydziale 

Socjologii UAM studiom socjologicznym pierwszego i drugiego stopnia 

ocenę wyróżniającą. 

 

ul. Szamarzewskiego 89, budynek C 

60-568 Poznań 



Co jeszcze poleca Wydział? 

Praca socjalna 

Dowiesz się o zasadach i metodach oraz technikach wspierania 

i udzielania profesjonalnej pomocy człowiekowi, rodzinie, 

grupom i zbiorowościom społecznym w trudnych sytuacjach 

życiowych.  

Kierunek interdyscyplinarny, który łączy w sobie: pedagogikę, 

socjologię, politykę społeczną, psychologię, zdrowie publiczne, 

prawo. 

Pozwala na konstruowanie i realizowanie w praktyce  

zawodowej programów interwencji społecznych, projektów 

socjalnych, programów profilaktyki społecznej oraz strategii  

rozwiązywania problemów społecznych. 



Chcesz dowiedzieć się więcej? 

Odwiedź stronę wydziałową oraz nasz blog o UAM: 

 

socjologia.amu.edu.pl 

blogkandydata.uam.edu.pl 

 

  


