
Zarząd Sekcji Socjologii Płci Polskiego Towarzystwa Socjologicznego 

serdecznie zaprasza osoby studiujące socjologię do udziału  

w konkursie na najciekawszy esej pt. 

„Jakiego podręcznika do socjologii płci potrzebujemy?” 

 

Kontekst: 

Powołaniu Sekcji Socjologii Płci PTS w 2018 roku towarzyszył pomysł stworzenia polskiego podręcznika 

do nauki socjologii płci. Jako Zarząd Sekcji dostrzegamy dużą potrzebę powstania wszechstronnej, 

aktualnej i krytycznej publikacji, która mogłaby być realnym wsparciem w uczeniu i uczeniu się 

socjologii płci. Widzimy wyjątkową wartość w projekcie, który w uporządkowany sposób mógłby 

uwzględnić bogaty, międzynarodowy dorobek tej subdyscypliny, a jednocześnie stanowić projekt 

osadzony w lokalnym kontekście społecznym, badawczym i teoretycznym. 

W procesie przygotowania podręcznika jest dla nas kluczowe uwzględnienie potrzeb i pomysłów osób, 

które obecnie studiują socjologię w Polsce. Skoro podręcznik ma służyć przede wszystkim tym, 

które_rzy podejmują takie studia, ich/Wasze zdanie na temat tego, czego chcecie się z takiej publikacji 

dowiedzie, co w niej powinno się znaleźć oraz w jaki sposób ją napisać, jest dla nas szczególnie ważne. 

Pomysł niniejszego Konkursu wynika wprost z tego rozpoznania.   

Najważniejsze zasady Konkursu: 

● Konkurs jest skierowany do osób aktualnie studiujących socjologię w Polsce, które nie 

posiadają tytułu magistra socjologii. 

● Do Konkursu mogą być zgłaszane prace indywidualne, bądź będące wynikiem pracy 

zespołowej. 

● Zgłoszone prace powinny odpowiadać na pytanie o to, jak powinien wyglądać współczesny, 

osadzony w polskim kontekście podręcznik do socjologii płci. 

● Zachęcamy do szerokiego i krytycznego myślenia o kategorii płci i innych przecinających się z 

nią kategoriach, kluczowych do zrozumienia współczesnych porządków płci.            

● W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe – vouchery o wartości min. 400 zł do 

wykorzystania w wybranych księgarniach. 

● Nagrodzona praca lub prace zostaną wykorzystane w procesie przygotowania pierwszego w 

Polsce podręcznika akademickiego do nauczania socjologii płci na poziomie studiów 

wyższych. 

Harmonogram i wymogi praktyczne: 

● Wymagana forma: esej do 12 600 znaków (ze spacjami). 

● Termin przesyłania zgłoszeń:  do dnia 10 maja 2021 na adres: socjologia.plci.pts@gmail.com 

● Wszystkie zgłoszenia – eseje       powinny być oznaczone godłem lub pseudonimem, dane 

osobowe prosimy przesłać w osobnym pliku. 

● Ogłoszenie wyników: do dnia 31 maja 2021. 
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