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W dniu 24 stycznia 2014 roku w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się jedno-
dniowa konferencja naukowa Socjologia i socjologowie we współczesnej Polsce. 
Organizatorem konferencji był Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Socjolo-
gicznego. Konferencja składała się z trzech paneli dyskusyjnych: 1) Socjologia 
i socjologowie w przestrzeni publicznej; 2) Jak kształcić przyszłych socjologów? 
oraz 3) Socjologowie na rynku pracy. Tematy paneli korespondowały z głównymi 
celami konferencji: 

 – odmitologizowaniem obrazu socjologii i socjologów przedstawianego 
w mediach jako ekspertów znających się na wszystkim i na niczym;

 – postawienie pytań o kształcenie przyszłych socjologów;
 – udowodnienie, że studia socjologiczne nie muszą być fabryką bezrobotnych 

oraz debata nad rolą socjologów na rynku pracy. 
Panele były dwugodzinne i podzielone na dwie 60. minutowe części: część 

I to dziesięciominutowe wypowiedzi moderatora i zaproszonych do dyskusji 
gości oraz cześć II – dyskusja z publicznością i zaproszonymi gośćmi.

Konferencja, ze względu na swą tematykę, cieszyła się dużym zainteresowa-
niem. Do Pałacu Staszica przybyli liczni reprezentanci środowiska socjologicz-
nego z całej Polski nie tylko z ośrodków akademickich, ale także przedstawiciele 
instytutów i firm badawczych oraz praktycy. Na uwagę zasługuje fakt, że wśród 
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uczestników konferencji dość liczną grupę stanowili reprezentanci środowiska 
studenckiego (zwłaszcza z: Warszawy, Wrocławia i Krakowa) oraz doktoranci. 

Pierwszą dyskusję panelową „Socjologia i socjologowie w przestrzeni pu-
blicznej” moderował prof. Antoni Sułek (Instytut Socjologii Uniwersytet War-
szawski), zaproszonymi gośćmi byli: prof. Barbara Fatyga (Instytut Stosowanych 
Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski), dr hab. Izabela Wagner (Instytut 
Socjologii Uniwersytet Warszawski), dr Marta Bucholc (Instytut Socjologii 
Uniwersytet Warszawski), dr Paweł Tomanek (Instytut Stosowanych Nauk Spo-
łecznych Uniwersytet Warszawski) oraz mgr Jarosław Urbański (Ogólnopolski 
Związek Zawodowy Inicjatyw Pracowniczych). 

Podczas pierwszego panelu zaproszeni goście oraz uczestnicy konferencji 
zwrócili uwagę na następujące problemy, wokół których toczyła się dynamiczna 
dyskusja:

 – konieczność profesjonalizacji obecności socjologii i socjologów w prze-
strzeni publicznej (chodzi przede wszystkim o przestrzeganie zasad dobrego, 
merytorycznego warsztatu badawczego, kodeksu etycznego, itp.);

 – pilnowanie tożsamości dyscyplinowej związanej z tym, że w obszarze pu-
blicznym pod przykrywką badań socjologicznych istnieje dziki rynek badawczy, 
na którym funkcjonują ludzie, których praca nie jest ewaluowana i nie podlega 
żadnej kontroli, często nie ma też nic wspólnego z socjologią;

 – promowanie uczestnictwa socjologów jako ewaluatorów programów UE 
i innych oraz piętnowanie dzikiego rynku eksperckiego, a także krytykowanie 
ewaluacji niezgodnych z rzetelnym warsztatem badawczym;

 – potrzeba wypracowania zbiorowej postawy wobec dręczących naszą 
wspólnotę obywatelską i zawodową problemów, np. związanych z kwestią pa-
rametryzacji i biurokratyzacji nauki i nauczania;

 – zaniedbanie przez środowisko socjologów tego, że po wyodrębnieniu 
z nauk humanistycznych nauk społecznych nie podjęliśmy się roli promotora 
socjologii jako lidera nauk społecznych;

 – podjęcie działań zmierzających do przygotowania apelu o umieszczenie so-
cjologii w pakiecie nauk humanistycznych dla kierunków ścisłych, technicznych.

Podczas pierwszego panelu zwrócono także uwagę, że jednym z najważ-
niejszych kłopotów polskich socjologów w przestrzeni publicznej jest ich reak-
tywność. Socjologowie zamiast promować swoje badania i zainteresować nimi 
opinię publiczną, wykorzystując w tym celu media, czekają na przysłowiowy 
„telefon” od dziennikarza, który powie, co mają mu zaopiniować, zdiagnozować. 
Wspomniana reaktywność, zdaniem uczestników tej części konferencji, wiąże 
się także z istniejącą luką w pisemnym wypowiadaniu się socjologów na temat 
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bieżących spraw społecznych, politycznych, czy też tych dotyczących środowiska 
akademickiego. Przy czym nie chodzi tylko o artykuły, ale także o publikacje 
poruszające i opisujące aktualne problemy w przystępny sposób i tym samym pro-
mujące rolę socjologa jako edukatora i opiniotwórcy. Taki stan rzeczy przyczynia 
się do tego, że media i społeczeństwo nie wiedzą, czym zajmują się socjologowie, 
a ci ostatni wchodzą w rolę, którą kreują dla nich media. Na zakończenie panelu 
większość jego uczestników zgodziła się z opinią prof. Jolanty Kulpińskiej, że 
jako socjologowie powinniśmy promować się w naszym własnym środowisku, 
np. przez pisanie recenzji lub recenzowanie prac koleżanek, kolegów. Tymcza-
sem nie recenzujemy siebie wzajemnie, w związku z czym nie wiemy, co jest 
szczególnie wartościowe ani czym się zajmujemy, co jest naszym przedmiotem 
badań. Brak recenzji jest objawem dezintegracji i słabości naszego środowiska. 

Drugi panel dyskusyjny „Jak kształcić przyszłych socjologów?” moderował 
dr Adam Mrozowicki (Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski), zaproszo-
nymi gośćmi byli: prof. Jolanta Kulpińska (emerytowana profesor Uniwersytetu 
łódzkiego), prof. Krystyna Szafraniec (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), prof. 
Maria Zielińska (Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego), prof. Marek 
Ziółkowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza) oraz Krzysztof Gubański (Insty-
tut Socjologii Uniwersytet Warszawski; Koło Naukowe Socjologii Publicznej). 

Dyskusja skoncentrowała się na następujących tematach: 
 – misja i cele nauczania socjologii w kontekście przemian społecznych, 

gospodarczych, kulturowych i politycznych w Polsce i na świecie (przemiany 
i ciągłość „misji” socjologii po 1989 roku;  pragmatyczno-rynkowy charakter 
studiów vs. krytyczno-publiczny charakter socjologii; przemiany oczekiwań 
i przygotowania studentów do podjęcia studiów socjologicznych w kontek-
ście wzrostu liczby studentów i absolwentów studiów wyższych w Polsce po 
1989 roku; studia socjologiczne jako studia „zawodowe”; dostosowanie edukacji 
socjologicznej do rynku pracy czy współkształtowanie przez socjologów – w roli 
nauczycieli, ekspertów, pracodawców, działaczy ruchów społecznych – rynku 
pracy;  zaangażowanie publiczne socjologów a przestrzeganie zasad otwartości, 
krytycyzmu i szacunku wobec wszystkich perspektyw naukowych w nauczaniu;

 – kontekst reformy szkolnictwa wyższego (problemy i doświadczenia 
wprowadzania dwustopniowych studiów; doświadczenia implementacji KRK 
w odniesieniu do nauczania socjologii; zmiany programów nauczania – nowe 
kierunki studiów, problemy studiów niestacjonarnych; studia podyplomowe; 
ograniczenia dwukierunkowości; studia nakierowane na studentów zagranicznych 
i współpraca edukacyjna w programach międzynarodowych; nowe problemy 
pracownicze kadry i napięcia systemowe związane z reformami a kształcenie 
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socjologów – zmniejszenie ilości godzin w ramach programów studiów licen-
cjackich i magisterskich – obawy o pracę i niepokój ekonomiczny kadry; brak 
wyraźnej poprawy warunków pracy, płacy i ekspansja umów cywilnoprawnych 
oraz ich wpływ na jakość kształcenia; napięcia między postulatami poprawy ja-
kości kształcenia a ramami instytucjonalnymi i ekonomicznymi funkcjonowania 
studiów socjologicznych – współczynniki kosztochłonności; ograniczanie progów 
rekrutacji na studia socjologiczne);

 – jakość kształcenia socjologów – potrzeba, zakres, formy konsultacji pro-
gramów nauczania ze studentami socjologii i innymi uczestnikami przestrzeni 
publicznej i rynku pracy („interesariuszami”) – w jakim stopniu postulat „poprawy 
jakości kształcenia” i jej monitorowania jest realizowany i możliwy do zrealizo-
wania? Jak jest on interpretowany (jako kolejna „biurokratyczna” fikcja czy realna 
potrzeba wymagająca kompleksowych zmian)? czy i jakie napięcia wywołuje?;

 – przyszłość edukacji socjologicznej i mobilizacja środowiska socjolo-
gicznego na rzecz jej współkształtowania – w jaką stronę ewoluować będzie na-
uczanie socjologii w Polsce? (interdyscyplinarność vs. obrona statusu dyscypliny 
i subdyscyplin, urynkowienie vs. obrona statusu socjologii jako nauki niedającej 
zredukować się do celów rynkowych). Jak przejść z pozycji obrony przed re-
formami do demokratycznego współdecydowania o ich kierunkach, kształcie 
i sposobach implementacji? Jakiej socjologii potrzebują studenci, pracodawcy, 
państwo i społeczeństwo obywatelskie? czy są to oczekiwania możliwe do po-
godzenia? co robić w sytuacji, gdy nie są one do pogodzenia?

Warto podkreślić, że uczestnicy konferencji wraz z zaproszonymi gośćmi 
jednogłośnie stwierdzili, że należy promować trzy ścieżki kariery zawodowej 
studentów socjologii: 1) akademicką, 2) profesjonalną (zawodowy badacz), 
3) kreatywnego fachowca, elastycznego obywatela. Ponadto zwrócono uwagę 
na konieczność zorganizowania konferencji wraz z wypracowaniem rekomen-
dacji i uwag poświęconych skutkom: 1) wprowadzenia reformy szkolnictwa dla 
nauki i nauczania; 2) wprowadzenia systemu KRK (ta ostatnia powinna zostać 
zorganizowana przy współudziale KIS). 

Wielu uczestników drugiego panelu wskazywało na deformacje kształcenia 
uniwersyteckiego, które zostało podporządkowane dwóm zjawiskom: 1) uma-
sowieniu i uzawodowieniu, co z jednej strony jest pozytywne, bo wpisuje się 
w idee społeczeństwa wiedzy, ale z drugiej strony jest bezpośrednio uwikłane 
w procesy rywalizacji ekonomicznej dominującej we współczesnych społeczeń-
stwach; 2) podporządkowanie nauki i kształcenia akademickiego biurokracji oraz 
politycznym decyzjom. Pojawiły się również głosy wskazujące na niski poziom 
zaangażowania się socjologów w dyskusję na temat kondycji uniwersytetu oraz 
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kształcenia na kierunkach społecznych co, zdaniem uczestników panelu, jest 
kolejnym dowodem na brak integracji naszego środowiska.

Panel zakończył się dyskusją wokół problemu poruszonego przez profesor 
Krystynę Szafraniec. Pani Profesor zauważyła, że w całej debacie dotyczącej 
tego, jak kształcić socjologów, nie chodzi tylko o problemy i zastrzeżenia, jakie 
to pytanie rodzi, ale także jest to pytanie o tożsamość naszej dyscypliny oraz 
wyraźne uczucie, że narosła masa krytycznych pytań, wątpliwości i poczucia 
konfuzji samego środowiska. 

Ostatni panel Socjologowie na rynku pracy moderowała prof. Jolanta Kulpiń-
ska, zaproszonymi gośćmi byli: prof. Tomasz Szlendak (Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika), dr Izabela Grabowska-lusińska (Instytut Nauk Społecznych SWPS, 
Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego), mgr Janusz Bujko 
(Beeline Research), mgr Marek Zaremba (Uniwersytet Wrocławski) oraz mgr 
Beata Bielska i mgr Zuzanna Kopidurska (Zespół Realizacji Badań PRYZMAT, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika). 

Goście oraz uczestnicy trzeciego panelu dyskutowali wokół następujących 
pytań:

 – gdzie obecnie pracują absolwenci socjologii oraz gdzie mogliby pracować, 
wykorzystując kwalifikacje zdobyte na studiach;

 – jakie mogą być kwalifikacje socjologiczne, które powinny być reprezen-
tatywne w kategoriach zawodowych;

 – jak promować socjologię ze względu na jej praktyczną zawodową przy-
datność;

 – czy możemy mówić o zawodzie socjologa;
 – pracownicy dydaktyczni i doktoranci jako klienci i uczestnicy rynku pracy.

Trzeci panel nie był konkluzywny, gdyż zarysowały się bardzo wyraźne 
różnice dotyczące istnienia zawodu socjologa. czy socjologowie mogą i umieją 
szukać różnych nisz na rynku pracy? Jak sobie z tym radzą? Nie można jedno-
znacznie stwierdzić, że socjologowie są bezrobotni, ale trudno też stwierdzić, że 
absolwenci studiów socjologicznych pracują w wyuczonym zawodzie. Niejasne 
jest, kto ponosi odpowiedzialność za przygotowanie studentów do wejścia na 
rynek i czy jako nauczyciele akademiccy uczymy efektywnie studentów kompe-
tencji potrzebnych na rynku pracy? Te pytania były istotne, ponieważ uczestnicy 
konferencji zwracali uwagę na poważny problem z przygotowaniem praktycznym 
studentów oraz z uzawodowieniem i położeniem nacisku na praktykę studiów 
licencjackich. Podkreślano również, że każdy z tych problemów należy roz-
patrywać, biorąc pod uwagę sytuację lokalną uczelni, i tym samym odejść od 
centralistycznego ich postrzegania. 
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celnym podsumowaniem konferencji był głos prof. Kazimierza M. Słomczyń-
skiego (IFiS PAN), zdaniem którego socjologowie uciekli od odpowiedzialności 
za postęp ogółu. A tymczasem los absolwentów będzie zależał od tego, na ile, 
jako całe środowisko, będziemy w stanie przedstawić rolę socjologów w społe-
czeństwie i powiązać z tą rolą ich indywidualne losy.


