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KOMUNIKAT 1 
 
 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na VII Transdyscyplinarne Sympozjum Badań 

Jakościowych oraz Letnią Szkołę Analizy i Metod Badań Jakościowych, które odbędą się 

      w dn. 25-30 czerwca 2018 r. w Krakowie. 
Idea Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych powstała z inicjatywy 

badaczy Zakładu Pedagogiki Kultury Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

oraz Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Sympozjum co 

roku odbywa się w innym ośrodku naukowym.  Organizatorami tegorocznego spotkania są 

Instytut Pedagogiki i Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizowane 

wydarzenie to przestrzeń wymiany doświadczeń między badaczami i badaczkami 

jakościowymi, służąca aktualizowaniu stanu wiedzy na temat badań jakościowych w Polsce, 

rozwijaniu metodologii i procedur badawczych, doskonaleniu jakościowych metod i technik 

badawczych, a także integrowaniu środowiska przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. 

Zaproszenie do udziału w Sympozjum kierujemy do badaczy i badaczek jakościowych 

reprezentujących różne dyscypliny naukowe, w szczególności nauki społeczne, ekonomiczne, 

humanistyczne, medyczne, a także sztuki filmowe, muzyczne i teatralne. Tak pojmowana 

„transdyscyplinarność” daje szeroką perspektywę oglądu świata i życia ludzkiego, ze 

szczególnym uwzględnieniem jego humanistycznego charakteru. Zachęcamy do 

przygotowania wystąpień problemowych, których tematem przewodnim będą zagadnienia 

związane z metodologią, metodyką badań oraz analizą danych jakościowych. Zachęcamy do 

refleksji nad korzyściami i ograniczeniami związanymi ze stosowaniem określonych strategii 

badawczych, prezentowania dobrych i złych praktyk w zakresie prowadzenia badań, dzielenia 

się przemyśleniami na temat trudności i wyzwań oraz dylematów z jakimi borykamy się 

realizując badania jakościowe.  

Sympozjum ma charakter naukowy i dydaktyczny, a jego nieodłączną tradycją jest 

część praktyczna, w ramach której odbywają się warsztaty metodologiczne. W tym roku 



warsztatom tym nadajemy specyficzną formułę, zapraszając Państwa do uczestnictwa 

             w Letniej Szkole Analizy i Metod Badań Jakościowych organizowanej przez 

pracownię CAQDAS TM LAB w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Naszym celem jest podnoszenie świadomości metodologicznej i analitycznej wśród badaczy 

jakościowych, poprzez szkolenia praktyczne w zakresie metodologii badań jakościowych, 

strategii                   i  procedur wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych 

(CAQDAS), zarówno danych tekstowych, jak i wizualnych. Inicjatywa ta rozpoczyna serię 

cyklicznych szkoleń           i warsztatów oferowanych przez Pracownię CAQDAS TM Lab 

badaczom jakościowym reprezentującym różne orientacje metodologiczne i analityczne. W 

ramach szkoły oferujemy najwyższej jakości szkolenia, prowadzone przez doświadczonych 

specjalistów w dziedzinie metodologii badań jakościowych i wspomaganej komputerowo 

analizy danych jakościowych. Pierwsza edycja Szkoły Analizy i Metod Badań Jakościowych 

odbędzie się w dniach 25-27 czerwca 2018 roku jako wydarzenie poprzedzające VII TSBJ.  

Na zakończenie uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w VII TSBJ 

oraz certyfikaty ukończenia szkoleń z zakresu metodologii i analizy danych jakościowych.  

 

           Tytuł tegorocznego sympozjum brzmi:  

Między nauką a sztuką - WSPÓŁCZESNE ETHOSY I HABITUSY  

BADAŃ JAKOŚCIOWYCH 

 

Rada Naukowa: 
Prof. dr hab. Krzysztof Konecki 

Prof. dr hab. Marek Gorzko  

Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski 

Dr hab. Anna Kacperczyk 

Dr hab. Małgorzata Michel 

Dr Grzegorz Bryda 

 

Komitet organizacyjny: 
Dr hab. Małgorzata Michel 

Dr Grzegorz Bryda 

Mgr Natalia Martini - sekretarz Sympozjum 

Mgr Agnieszka Tajak-Bobek - sekretarz Sympozjum 

Lic. Karolina Rożniatowska - sekretarz Letniej Szkoły Analizy i Metod Badań Jakościowych 



Ważne daty:  

do 15 kwietnia 2018 REJESTRACJA 

do 15 maja 2018 OPŁATA KONFERENCYJNA  
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Informacje na temat szczegółów związanych z wyborem grup tematycznych oraz opłat 

zostaną podane w Komunikacie 2 wraz z linkiem do formularza rejestracyjnego.  
 

     Z wyrazami szacunku, 

    Członkowie Komitetu Organizacyjnego 


