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Biuletyn 
Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji PTS 

2/2019 
 

Prosimy o przesylanie informacji do Biuletynu na adres Sekcji Socjologii Młodziezy i Edukacji: 
ssmie@pts.org.pl 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE SEKCJI SOCJOLOGII MŁODZIEŻY I EDUKACJI 

 
Przypominamy o stronie FB Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji 
https://pl-pl.facebook.com/mlodziezedukacjapts 
 
Podstrona Sekcji na stronie głównej PTS: 
http://pts.org.pl/sekcje/sekcja-socjologii-mlodziezy-i-ed/ 
 
Mamy adres mailowy Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji w ramach PTS: 
ssmie@pts.org.pl 
 
17 Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny we Wrocławiu: nowy Zarząd Sekcji i grupy tematyczne Sekcji - 
KOREKTA 
 
 Informujemy, że podczas 17 Zjazdu Socjologicznego we Wrocławiu w dniu 13 września 2019 
roku w godz. 15.30 – 16.30 odbyło się zebranie Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji. W zebraniu 
uczestniczyło ok. 15 osób. Poprzez aklamację, jednogłośnie został wybrany nowy Zarząd Sekcji w 
składzie: 
Przewodnicząca: dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS, Uniwersytet SWPS, ośrodek 
badawczy Młodzi w Centrum Lab, Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska 
izabela.grabowska@swps.edu.pl    
Sekretarz: dr hab. Beata Trzop, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Socjologii, 
b.trzop@is.uz.zgora.pl   
Członek Zarządu: dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. DSW, Dolnośląskie Centrum Innowacji Edukacyjnych 
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, piotr.mikiewicz@yahoo.pl  
Członek Zarządu: dr Marcin Sińczuch, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet 
Warszawski, Ośrodek Badań Młodzieży, m.sinczuch@uw.edu.pl   
Członek Zarządu: dr hab. Piotr Długosz, prof. UP, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet 
Pedagogiczny w Krakowie, ptc@wp.pl 

 

SPRAWY PARTNERSKIEJ SEKCJI 
RN 30 YOUTH & GENERATION EUROPEAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION 

 Naszą sekcją partnerską jest Research Network 30 Youth and Generation European 
Sociological Association: 
https://www.europeansociology.org/research-networks/rn30-youth-generation 
 
  ESA RN 30 ‘Youth and Generation’ Midterm Conference 2020 planuje konferencję mid-term 
(pomiędzy kongresami ESA) w 2020 roku. Ustalony został wiodący tytuł konferencji: Generations and 

Social Change: Theoretical and Methodological Imagination into Play. Niebawem zostanie rozesłany 
call for papers. 
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MOŻLIWOŚCI PUBLIKACYJNE 

 Powstało NOWE czasopismo międzynarodowe dotyczące stosowanych badań nad młodymi: 
Journal of Applied Youth Studies (Springer); szczegółowe informacje w załączeniu: 
https://www.springer.com/social+sciences/journal/43151 
 

Zachęcamy również do publikowania w Serii Prac o Młodych/ Youth Working Papers 
Uniwersytetu SWPS z własnym numerem DOI; patronem Serii jest Sekcja Socjologii Młodzieży i Edukacji 
PTS: 
http://youth.swps.pl/youth-working-papers/?lang=en 
 
 Zachęcajcie swoich licencjatów, magistrantów i doktorantów do zgłaszania swoich prac do Serii 
Prac o Młodych! 

KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA I KRÓTKIE REFLEKSJE CZŁONKÓW SEKCJI 

PO KONFERENCJACH O MŁODZIEZY I EDUKACJI, W KTÓRYCH UCZESTNICZYLI 

OBSERWATORIUM MŁODYCH w Fundacji Batorego (inicjatywa dr Michała Boniego) – cykl 
seminariów i aktywności 
 

Celem OBSERWATORIUM jest nie tylko samo rozpoznanie zjawisk i procesów, 
czy sformułowanie rekomendacji dla polityk publicznych zaadresowanych do 
Młodych. Bardziej może chodzi o danie Młodym własnego pola, własnej 
odpowiedzialności i danie sygnału starszym generacjom, co powinny robić, 
by nie przeszkadzać Młodym w uzyskiwaniu podmiotowości. Bo przecież ta 
podmiotowość istnieje, przybiera różne kształty i charakterystyki. 
W ramach OBSERWATORIUM organizatorzy chcieliby kontynuować i rozwijać formę 
warsztatowej i seminaryjnej refleksji wokół problemów Młodych: ich 
tożsamości, podmiotowości, świadomości społecznej i politycznej, 
uczestnictwa w życiu publicznym. Mam nadzieję, że rezultatem naszych 
dyskusji, wymiany zdań i poglądów będą wspólne rekomendacje, czy 
gotowość do publicznego przedstawienia raportu/raportów na określone, 
ważne dla Młodych tematy. 
 
Pierwsze spotkanie odbyło się środę 11 grudnia 2019 roku w siedzibie 
Fundacji Batorego (Warszawa, ul. Sapieżyńska 10A) w godzinach od 12-ej 
do 15-ej. Następne odbywałyby się co miesiąc w środy: 15 stycznia, 12 
lutego oraz 11 marca 2020.  
 
Informację i wszelkie pytania proszę kierować na adres: mlodzi@batory.org.pl 
 
Youth Collectivities: Making them Visible and Researchable przekazane prze Valentinę 

Cuzzocrea dotyczaca konferencji czasopisma ‘Etnografia e ricerca qualitativa’, Bergamo, 2-4 czerwca 
2020. See:  
http://www.etnografiaricercaqualitativa.it/sessions/youth-collectivities-making-them-visible-and-
researchable 
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Wspólna konferencja międzysekcyjna mid-term: Zmiana społeczna w XXI wieku: młodzi – 

rodzina – gospodarka – migracje; wniosek został złożony we wspólnej aplikacji PTS w konkursie 

„Doskonała Nauka” MNiSW – trzymamy kciuki; w inicjatywę zaangażowały się: Sekcja Socjologii 

Młodzieży i Edukacji – Sekcja Socjologii Migracji – Sekcja Socjologii Ekonomicznej – Sekcja Socjologii 

Rodziny. Będziemy informować o postępach inicjatywy! 

 

Zachęcamy do zgłaszania informacji o konferencjach, sympozjach, seminariach dotyczących 
młodzieży i edukacji oraz do przygotowania kilku zdań refleksji z konferencjach o młodzieży i edukacji, 
w których uczestniczyliście.  

PROJEKTY, OFERTY PRACY W PROJEKTACH WSPÓŁPRACA Z INNYMI SEKCJAMI PTS 

 
Oferty pracy w międzynarodowym projekcie: 
H2020 EMpowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions 

(MIMY); Uniwersytet SWPS jest partnerem międzynarodowego konsorcjum. 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/466772  
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/466638 
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/466637 
 
INICJATYWA MIĘDZYSEKCYJNA: Wspólna konferencja międzysekcyjna mid-term: Zmiana społeczna w 

XXI wieku: młodzi – rodzina – gospodarka – migracje; wniosek został złożony we wspólnej aplikacji PTS 

w konkursie „Doskonała Nauka” – trzymamy kciuki; w inicjatywę zaangażowały się: Sekcja Socjologii 

Młodzieży i Edukacji – Sekcja Socjologii Migracji – Sekcja Socjologii Ekonomicznej – Sekcja Socjologii 

Rodziny. Będziemy informować o postępach inicjatywy! 

 

WIZYTÓWKI 
GRUP, OŚRODKÓW I CENTRÓW BADAWCZYCH 

ZAJMUJĄCYCH SIĘ BADANIAMI NAD MŁODYMI I EDUKACJĄ 

   
Pracownia Badań nad Młodzieżą w Instytucie Socjologii na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i 

Pedagogiki  Uniwersytetu Zielonogórskiego 

Pracownia Badań nad Młodzieżą w Instytucie Socjologii na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i 

Pedagogiki  Uniwersytetu Zielonogórskiego istnieje od 2016 roku. Zajmuje się szeroko rozumianą 

problematyką młodzieży, edukacji, oświaty, a także przygotowywaniem  projektów badawczych i 

prowadzeniem badań empirycznych.  Stały trzon osobowy stanowi zespół naukowy pod kierunkiem dr  

hab. Marii Zielińskiej, prof. UZ.  Zainteresowani problematyką młodzieży i edukacji pracownicy innych 

jednostek naukowych na Uniwersytecie mogą współpracować przy realizowanych projektach 

badawczych. W ten sposób pracownia gromadzi naukowców, doktorantów i studentów z różnych 

dyscyplin i dziedzin naukowych w szczególności zatrudnionych na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i 

Socjologii, pragnących realizować interdyscyplinarne projekty badawcze dotyczące młodzieży, 

edukacji, oświaty itp.  
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ZAŁOŻENIA I CELE  

Podstawowym celem Pracowni jest tworzenie zespołów celowych, interdyscyplinarnych do 

przygotowania i realizacji projektów badawczych, również zespołów międzykrajowych w ramach już 

podpisanych umów z Uniwersytetem Zielonogórskim. Kolejne umowy będą przygotowywane 

sukcesywnie. Potrzeba utworzenia pracowni wynikała między innymi z konieczności wykazywania 

zintegrowanych działań w obrębie jednostki zajmującej się problematyką młodzieży w staraniach się 

min. o pozyskanie środków w ramach programu Horyzont 2020, w którym możliwe jest występowanie 

o środki na tworzenie sieci badawczych i współpracę międzynarodową  (COST).  

 Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii posiada niezwykle bogaty dorobek naukowy w 

zakresie badań nad młodzieżą, by wspomnieć tu chociażby działalność i twórczość profesora Edwarda 

Hajduka i jego Zespołu oraz prowadzone w latach 90. badania polsko-niemieckie. Pracownia bazuje na 

tym dorobku, zapraszając do współpracy wszystkich naukowców zainteresowanych zdobywaniem, 

poszerzaniem i upowszechnianiem wiedzy o współczesnej młodzieży i wszystkich aspektach jej 

społecznego funkcjonowania.  

Zespół 

dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ – kierowniczka Pracowni 
dr hab. Beata Trzop, prof. UZ 
dr hab. Dorota Szaban, prof. UZ  
dr Krzysztof Lisowski - adiunkt 
dr Justyna Nyćkowiak – adiunkt 
dr Tomasz Kołodziej – adiunkt 
 

OBSZARY BADAWCZE 

• Teorie młodzieży – czy są jeszcze w stanie cokolwiek wyjaśnić? 

• Koncepcje życia, orientacje życiowe, uwarunkowania realizacji życiowych planów 

• Postawy młodzieży wobec istotnych kwestii społecznych – ciągłość i zmiana 

• Edukacja i praca – wchodzenie na rynek pracy, kwestie między innymi tzw. NEET- sów i 
prekariuszy 

• System wartości i hierarchia wartości (w tym konsumpcja i jej znaczenie) 

• Udział w życiu społecznym i politycznym (udział w protestach, demonstracjach, petycjach 
itp.) 

• Migracje – dotychczasowe doświadczenie i plany migracyjne 

• Zachowania patologiczne – narkomania, alkoholizm, przestępczość.  

• Kondycja fizyczna i psychiczna, zachowania prozdrowotne i ekologiczne, 

• Odporność na sytuacje stresowe i strategie radzenia sobie z nimi,  

• Przyjaźń, miłość, seks i znaczenie tych sfer w życiu młodych ludzi, emocje i przeżywanie 
świata, lęki i obawy, funkcjonowanie w grupach rówieśniczych,  

• Internet, uczestnictwo w portalach społecznościowych i ich znaczenie w życiu młodych ludzi, 

• Czas wolny i partycypacja w kulturze 

PODPISANE UMOWY PARTNERSKIE 

1. SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Warszawie (Młodzi w Centrum LAB) 
2. Charkowski Uniwersytet Narodowy imienia W. N. Karazina (Ukraina) 
3. Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu (Ukraina). 

 



 

5 
 

 
ZREALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE 

• Młodzież akademicka w Polsce i na Ukrainie w czasach nieufności i zagrożeń cywilizacyjnych. 

Międzykrajowe badania porównawcze (rok realizacji 2015) 

• STUDENCI ZIELONOGÓRSCY 2015 

PRZYGOTOWYWANE PROJEKTY BADAWCZE 

• MIĘDZYKRAJOWY PROJEKT BADAWCZY: W drodze do dorosłości. Młodzież akademicka w 
społeczeństwie ryzyka: polsko-ukraińskie studium porównawcze 

• Cyklicznie realizowany projekt: STUDENCI ZIELONOGÓRSCY 2020. 

 
 


