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Biuletyn 

Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji PTS 

4/2020 
 

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 

 

NASZA KONFERENCJA MIĘDZYSEKCYJNA  
ORGANIZOWANA WSPÓLNIE Z SEKCJAMI SOCJOLOGII MIGRACJI, SOCJOLOGII 

EKONOMICZNEJ I SOCJOLOGII RODZINY! 
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Szczegóły dotyczące konferencji: CfP i formularz zgłoszeniowy znajdują się w 

załączeniu do Biuletynu 4/2020.  

Prośba o rozpropagowanie konferencji w Waszych środowiskach. 
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   MOŻLIWOŚCI PUBLIKACYJNE 

  

The Agence Erasmus + France / Education Formation is calling for contributions for the eighth issue of 

its annual scientific publication entitled “Journal of International Mobility: Moving for Education, 

Training and Research”, which brings together articles on all aspects of international mobility as part 

of education and training in Europe and around the world. 

For this issue, the special edition will focus on “From pre-professional mobility abroad to 

international professional mobility: Issues, courses and strategies from various key players”. We are 

also accepting contributions for our “Miscellaneous” “Case Studies” and “Reading Notes” sections. 

The complete call for papers is available for download in different languages using this link. 

The journal publishes in French, English, Spanish, German and Italian. 

Please send your contribution to: revue@agence-erasmus.fr. Each contribution will go through 

a double blind peer review by the scientific committee of the journal. 

In view of the current health circumstances related to VIDOC19 , the date for submission of 

items is extended to 24 August 2020. 

__________________________________________________________________________________ 

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! 

 

 

WIZYTÓWKI 
GRUP, OŚRODKÓW I CENTRÓW BADAWCZYCH 

ZAJMUJĄCYCH SIĘ BADANIAMI NAD MŁODYMI I EDUKACJĄ 

   

Ośrodek badawczy Młodzi w Centrum Lab (Youth Research Center), działający w ramach 

Uniwersytetu SWPS od 2015 roku, skupia badaczy i badaczki posiadające ekspertyzę w zakresie 

studiów nad młodymi w następujących obszarach:  

● wchodzenie w dorosłość,  

● relacje międzypokoleniowe,  

● aspiracje i dążenia,  

● przechodzenie z edukacji na rynek pracy,  

● mobilność przestrzenna, 

● mobilność społeczna  

● zachowania wyborcze,  

● zachowania w internecie,  

● relacje rówieśnicze, 

● młodzi w relacjach rodzinnych.  
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Głównym celem ośrodka MwC Lab na przestrzeni lat stała się diagnoza zachowań osób młodych w 

kontekście wchodzenia w dorosłość. Obejmuje ona badawcze monitorowanie sytuacji młodych na 

rynku pracy (zatrudnienie, bezrobocie, bierność), jak również  - w sposób komplementarny - podejmuje 

tematykę kolejnych faz życia, generujących rozmaite następstwa społeczno-kulturowe, do których 

zaliczyć można np. ukończenie edukacji, założenie rodziny i rodzicielstwo czy strategie alternatywne. 

Niejednokrotnie tłem dociekań eksperckich MwC Lab stają się doświadczenia w zakresie mobilności, 

tak w przypadkach migracji wewnętrznych, jak i zagranicznych. 

Efekty działań naukowo-badawczych, a także wdrażanych praktyk aktywizujących w ośrodku MwC 

Lab podlegają bieżącej ewaluacji w programy aktywnych polityk dla młodych (evidence-based policy). 

Liczne projekty badawcze realizowane w MwC Lab podejmują kluczowe tematy związane z 

codziennością współczesnych młodych:  

● Paczki przyjaciół i migracje: Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: 

rola lokalności, grupy rówieśniczej i nowych mediów 

● CeeYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy w kontekście Brexitu 

● GEMTRA: Tranzycja do macierzyństwa w trzech pokoleniach Polek. Międzygeneracyjne 

badanie podłużne 

● Matka 360 stopni: droga do macierzyństwa we współczesnej Polsce z perspektywy ekspertek i 

ekspertów 

● BULTRA: Szkolna przemoc rówieśnicza a wchodzenie w dorosłość: rekonstrukcja i ewaluacja 

znaczenia doświadczeń bullyingu w procesach tranzycji. 

● Młodzi Polacy wobec zmian klimatycznych. Kryzys i nadzieja. 

Aby poznać wszystkie działania ośrodka Młodzi w Centrum Lab, odwiedź: http://youth.swps.pl/ 

Wszelkie pytania i chęć współpracy prosimy kierować pod: youth@swps.edu.pl  

Jesteśmy także na FB: https://www.facebook.com/groups/MlodziwCentrumLabSWPS/ 

 

 
 


