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SOCJOLOGIA = NAUKA O 
SPOŁECZEŃSTWIE

• Nauka o grupach, więziach społecznych, strukturze 
społecznej (czyli hierarchii społecznej), procesach, 
zachowaniach między ludźmi.

• Socjologia bada źródła i skutki tego, co dzieje się 
pomiędzy jednostkami.
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SOCJOLOGIA
• Specjalności:
• Badania rynku i reklamy 
• Socjologia regionów 

przemysłowych 
• Socjologia biznesu i mediów 

Socjologia I 
stopnia

(licencjackie) 

• Specjalności:
• Komunikacja społeczna i PR 
• Socjologia społeczności lokalnych 
• Socjologia Internetu i społeczności 

wirtualnych 

Socjologia II 
stopnia 

(magisterskie)
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CO NAS WYRÓŻNIA?

Wiedza

Znajomość najnowszych 
metod i technik 

informatycznych i 
umiejętność ich 

wykorzystania dla analizy 
zjawisk społecznych

Znajomość najnowszych 
metod i technik 

informatycznych i 
umiejętność ich 

wykorzystania dla analizy 
zjawisk społecznych

Nowoczesne metody 
dydaktyczne 

odpowiadające wymogom 
współczesnego rynku 

pracy

Nowoczesne metody 
dydaktyczne 

odpowiadające wymogom 
współczesnego rynku 

pracy

Kompetencje

Umiejętność 
praktycznego 

wykorzystania badań i 
analiz socjologicznych

Umiejętność 
praktycznego 

wykorzystania badań i 
analiz socjologicznych

Umiejętność analizy i 
diagnozy procesów 

zachodzących  w 
bezpośrednim otoczeniu 

społecznym 

Umiejętność analizy i 
diagnozy procesów 

zachodzących  w 
bezpośrednim otoczeniu 

społecznym 

Doświadczen
ie

Zaangażowanie w 
problemy społeczności 

lokalnych

Zaangażowanie w 
problemy społeczności 

lokalnych

Realizowanie własnych 
przedsięwzięć w ramach 
koła naukowego m. in.: 

organizacja badań 
naukowych, konferencji, 

seminariów, paneli 
dyskusyjnych

Realizowanie własnych 
przedsięwzięć w ramach 
koła naukowego m. in.: 

organizacja badań 
naukowych, konferencji, 

seminariów, paneli 
dyskusyjnych
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PO SOCJOLOGII MOŻESZ 
PRACOWAĆ JAKO:

Specjalista w 
zakresie badania 
opinii społecznej 

(CBOS, MB 
OBOP itd.)

Specjalista w 
zakresie badania 
opinii społecznej 

(CBOS, MB 
OBOP itd.)

Specjalista w 
zakresie public 

relations, reklamy

Specjalista w 
zakresie public 

relations, reklamy

Specjalista ds. 
kontaktów z 
klientami i 

społecznościami 
za 

pośrednictwem 
Internetu

Specjalista ds. 
kontaktów z 
klientami i 

społecznościami 
za 

pośrednictwem 
Internetu

Doradca w 
zakresie 

projektowania 
kampanii 

reklamowych 

Doradca w 
zakresie 

projektowania 
kampanii 

reklamowych 
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Perspektywy dla humanistów
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SPECJALNOŚCI NA STUDIACH I 
STOPNIA

Badania rynku i reklamy

Wybór tej specjalności 
przygotuje Cię do 

samodzielnego projektowania 
i realizowania badań 

społecznych. Zdobędziesz 
umiejętność tworzenia i 

opracowywania projektów 
badawczych oraz opisu 
zjawisk społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem 
dziedziny gospodarki. 

Zyskasz również praktyczne 
umiejętności odpowiadające 
aktualnym potrzebom rynku 

pracy. 

Badania rynku i reklamy

Wybór tej specjalności 
przygotuje Cię do 

samodzielnego projektowania 
i realizowania badań 

społecznych. Zdobędziesz 
umiejętność tworzenia i 

opracowywania projektów 
badawczych oraz opisu 
zjawisk społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem 
dziedziny gospodarki. 

Zyskasz również praktyczne 
umiejętności odpowiadające 
aktualnym potrzebom rynku 

pracy. 

Socjologia regionów przemysłowych

Wybór tej specjalności pozwoli zdobyć 
Ci wiedzę z zakresu ogólnego 

wykształcenia humanistycznego, 
specyfiki regionów przemysłowych oraz 

procesów społecznych w nich 
zachodzących. Zdobędziesz 

umiejętność analizy zachodzących 
przekształceń społecznych oraz 

prognozowania ich kierunku. Ponadto 
będziesz umiał przewidywać 

konsekwencje tych przekształceń dla 
regionów przemysłowych i 

społeczności lokalnej, a także 
prowadzić badania zmian rynku pracy. 

Zyskasz również praktyczne 
umiejętności odpowiadające aktualnym 

potrzebom rynku pracy.

Socjologia regionów przemysłowych

Wybór tej specjalności pozwoli zdobyć 
Ci wiedzę z zakresu ogólnego 

wykształcenia humanistycznego, 
specyfiki regionów przemysłowych oraz 

procesów społecznych w nich 
zachodzących. Zdobędziesz 

umiejętność analizy zachodzących 
przekształceń społecznych oraz 

prognozowania ich kierunku. Ponadto 
będziesz umiał przewidywać 

konsekwencje tych przekształceń dla 
regionów przemysłowych i 

społeczności lokalnej, a także 
prowadzić badania zmian rynku pracy. 

Zyskasz również praktyczne 
umiejętności odpowiadające aktualnym 

potrzebom rynku pracy.

Socjologia biznesu i mediów

Wybór tej specjalności pozwoli 
Ci na uzyskanie zintegrowanej 

wiedzy z zakresu socjologii oraz 
zarządzania, co zwiększy Twoją 

konkurencyjność na 
współczesnym rynku pracy. 
Pozyskasz wiedzę z zakresu 
m.in.: socjologii organizacji, 

zarządzania zasobami ludzkimi, 
komunikowania społecznego. 

Uzyskasz kompetencje 
niezbędne w pracy 

menedżerskiej. 

Socjologia biznesu i mediów

Wybór tej specjalności pozwoli 
Ci na uzyskanie zintegrowanej 

wiedzy z zakresu socjologii oraz 
zarządzania, co zwiększy Twoją 

konkurencyjność na 
współczesnym rynku pracy. 
Pozyskasz wiedzę z zakresu 
m.in.: socjologii organizacji, 

zarządzania zasobami ludzkimi, 
komunikowania społecznego. 

Uzyskasz kompetencje 
niezbędne w pracy 

menedżerskiej. 
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SPECJALNOŚCI NA STUDIACH II 
STOPNIA

Komunikacja społeczna i PR

Wybór tej specjalności pozwoli 
Ci pozyskać wiedzę teoretyczną 
oraz umiejętności praktyczne na 

różnych płaszczyznach 
komunikacji społecznej np.: 

komunikacji medialnej, 
interpersonalnej, organizacyjnej. 

Ponadto będziesz potrafił 
stosować adekwatne strategie 
komunikacyjne, zaplanować 
kampanię informacyjną oraz 
analizować i interpretować 

komunikaty medialne. Zyskasz 
również praktyczne umiejętności 

odpowiadające aktualnym 
potrzebom rynku pracy. 

Komunikacja społeczna i PR

Wybór tej specjalności pozwoli 
Ci pozyskać wiedzę teoretyczną 
oraz umiejętności praktyczne na 

różnych płaszczyznach 
komunikacji społecznej np.: 

komunikacji medialnej, 
interpersonalnej, organizacyjnej. 

Ponadto będziesz potrafił 
stosować adekwatne strategie 
komunikacyjne, zaplanować 
kampanię informacyjną oraz 
analizować i interpretować 

komunikaty medialne. Zyskasz 
również praktyczne umiejętności 

odpowiadające aktualnym 
potrzebom rynku pracy. 

Socjologia społeczności lokalnych

Wybór tej specjalności pozwoli Ci 
zdobyć wiedzę z zakresu nauk 

społecznych, znajomości 
społeczności lokalnych oraz 

procesów społecznych w nich 
zachodzących. Będziesz umiał 

analizować w jaki sposób globalne 
procesy wpływają na społeczności 
lokalne oraz poznasz współczesne 

problemy i wyzwania 
wielokulturowości. Zyskasz 

praktyczne umiejętności pozwalające 
na znalezienie zatrudnienia m.in.: w 
charakterze pracownika socjalnego, 
doradcy w zakresie projektowania 
rozwiązań lokalnych problemów 
społecznych, czy specjalisty w 

zakresie badania opinii społecznej.

Socjologia społeczności lokalnych

Wybór tej specjalności pozwoli Ci 
zdobyć wiedzę z zakresu nauk 

społecznych, znajomości 
społeczności lokalnych oraz 

procesów społecznych w nich 
zachodzących. Będziesz umiał 

analizować w jaki sposób globalne 
procesy wpływają na społeczności 
lokalne oraz poznasz współczesne 

problemy i wyzwania 
wielokulturowości. Zyskasz 

praktyczne umiejętności pozwalające 
na znalezienie zatrudnienia m.in.: w 
charakterze pracownika socjalnego, 
doradcy w zakresie projektowania 
rozwiązań lokalnych problemów 
społecznych, czy specjalisty w 

zakresie badania opinii społecznej.

Socjologia Internetu i 
społeczności wirtualnych

Wybór tej specjalności pozwoli 
Ci pozyskać wiedzę oraz 
umiejętności z zakresu 

kierunku rozwoju społecznego, 
grup społecznych w dobie 
Internetu, wykorzystania 
nowych mediów portali 

społecznościowych do analizy 
zmian społecznych, 

wykorzystania nowych mediów 
do komunikacji z klientami, 
mieszkańcami itp., a także 

analizy e-rynku pracy. Zyskasz 
również praktyczne 

umiejętności odpowiadające 
aktualnym potrzebom rynku 

pracy. 

Socjologia Internetu i 
społeczności wirtualnych

Wybór tej specjalności pozwoli 
Ci pozyskać wiedzę oraz 
umiejętności z zakresu 

kierunku rozwoju społecznego, 
grup społecznych w dobie 
Internetu, wykorzystania 
nowych mediów portali 

społecznościowych do analizy 
zmian społecznych, 

wykorzystania nowych mediów 
do komunikacji z klientami, 
mieszkańcami itp., a także 

analizy e-rynku pracy. Zyskasz 
również praktyczne 

umiejętności odpowiadające 
aktualnym potrzebom rynku 

pracy. 



Katedra Stosowanych Nauk Społecznych 

Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

WARTO STUDIOWAĆ SOCJOLOGIĘ
• Ciekawe zajęcia, 
• Wyjazdy badawcze,
• Udział w wydarzeniach naukowych i rozrywkowych,
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Koło Naukowe „SOCIUS”

• Socjologiczne obozy naukowe – Beskid Niski, Lwów, Szczecinek, 
Zwardoń;

• Konferencje naukowe i panele dyskusyjne;

• Działalność społeczna (np. akcje charytatywne);

• Publikacje naukowe z wykorzystaniem własnych badań. 
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Komfortowe warunki 
studiowania

Uczymy się w nowoczesnym 
budynku, który spełnia najwyższe 

europejskie standardy!
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Co na maturze?
Warunki przyjęcia na socjologię

Kryterium przyjęć na studia I stopnia (stacjonarne i 
niestacjonarne)

Punkty z pisemnego egzaminu maturalnego:

• Przedmiot główny: język polski na poziomie podstawowym 

• Przedmiot dodatkowy: przedmiot zdawany na poziomie 
rozszerzonym

Link do rejestracji internetowej na studia:

https://sorek.polsl.pl/kandydat/login.aspx?ReturnUrl=%2fkandydat

https://poczta.polsl.pl/owa/redir.aspx?C=n4W0sd8zgz9DblBHT8Jbn9teMjAusbRm3iVPv97zdhx-IYcrkEDUCA..&URL=https://sorek.polsl.pl/kandydat/login.aspx?ReturnUrl=/kandydat
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ZAPRASZAMY NA SOCJOLOGIĘ !!!

Katedra Stosowanych Nauk 
Społecznych

Kierownik Katedry: 

dr hab. Aleksandra Kuzior, 
prof. nzw. w Pol Sl

ul. Roosevelta 26-28 Zabrze

E- mail: roz2@polsl.pl
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