
  Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu seminariów 
  Sekcji Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności PTS 

Cykl seminariów 

Temat   Rodzina a praca - doświadczenia kobiet  
Termin   10 marca 2022 (czwartek), godz. 17.00 
Link   https://us02web.zoom.us/j/87807347857?pwd=Q3YydWJ3RXFMWVZNajQxMUxIR2UyUT09 
 
  Meeting ID: 878 0734 7857 
  Passcode: 175713 

Panelistki Magdalena Stankowska – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, adiunkt w Akademii   
  Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 
   
  Marta Mikołajczyk - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Akademii   
  Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 
 
 
Prowadzenie  dr hab. Mariola Bieńko – prof. ucz. UW 
 
Celem seminarium jest ukazanie perspektywy kobiet - matek małych dzieci dotyczącej łączenia aktywności zawodowej z 
macierzyństwem. Podczas spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia: motywy powrotu do pracy po urlopie 
macierzyńskim/wychowawczym, związane z nim ograniczenia i ułatwienia oraz relacje w rodzinie i potrzeby pracujących 
matek.  
Prezentowane treści będą oparte na wynikach projektu badawczego „Kobieta, matka, pracownik. Polki o macierzyństwie i 
pracy zawodowej” realizowanego przez dr Magdalenę Stankowską i dr Martę Mikołajczyk od września 2017 do lutego 2018. 
Wyniki zrealizowanych badań zostały opublikowane w książce „Aktywność zawodowa a macierzyństwo. Perspektywa matek 
małych dzieci” (Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej).  

Ideą seminariów jest stworzenie przestrzeni do dyskusji dla osób zainteresowanych tematyką życia rodzinnego i 
intymności.  
Spotkania mają służyć wymianie myśli, ścieraniu się poglądów, ale także wzajemnemu poznawaniu się, nawiązywaniu 
kontaktów i współpracy, tworzeniu zespołów badawczych. Seminaria mają stanowić przestrzeń do dyskutowania pomysłów 
na projekty badawcze oraz teksty; do dzielenia się refleksjami na temat istotnych i aktualnych publikacji z obszaru socjologii 
życia rodzinnego i intymności; do przestawienia wyników badań oraz do dzielenia się wątpliwościami i niepokojami 
towarzyszącymi procesowi tworzenia nauki. Spotkania mają być także szansą dla młodych badaczek i badaczy do 
prezentacji – przed „pierwszą publicznością” – swoich pomysłów na badania oraz inspirujących perspektyw teoretycznych.  
Seminarium ma formułę otwartą. Każdy osoba należąca do PTS (w przeszłości, obecnie lub w przyszłości) może w nim 
uczestniczyć. Zapraszamy! 
Zgłoszenia tematów, osób (również własnych kandydatur) prosimy przesyłać na adresy przewodniczącej Sekcji: 
iwona.taranowicz@uwr.edu.pl lub sekretarz Sekcji: mszyszka@kul.pl. 
Terminy kolejnych spotkań: 12 maja, 9 czerwca.  
Strona Sekcji na FB: https://www.facebook.com/Sekcja-Socjologii-%C5%BBycia-Rodzinnego-i-Intymno%C5%9Bci-
PTS-103026391756349/?notif_id=1610628806541710&notif_t=page_fan&ref=notif 
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