PROTOKÓŁ
z posiedzenia plenarnego Komitetu Socjologii PAN
z dnia 04 marca 2015 roku
Obecni: prof. Mirosław Chałubiński, prof. Krzysztof Frysztacki, prof. Dariusz Jemielniak,
prof. Antoni Sułek, prof. Elżbieta Tarkowska, prof. Marek Ziółkowski, prof. Andrzej
Zybertowicz.
Zaproszeni goście: prof. Anna Śliz, prof. Tomasz Szlendak
Porządek spotkania:
1. Bieżąca działalność Komitetu Socjologii.
2. Konferencja: „Władza i socjologia w Polsce: zależności i inspiracje”
3. Ekspertyza: „O edukacji wyższej. Aktorzy – koncepcje – metamorfozy
4. XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny
5. Zamknięcie zebrania.

Przebieg spotkania:

Uczczenie pamięci prof. dr hab. Edmunda Wnuk-Lipińskiego

Ad 1. Bieżąca działalność Komitetu Socjologii.
W lutym 2015 roku do Wydziału I przesłany został Plan Pracy Komitetu na rok 2015
(załącznik 1).

Ad 2. Konferencja: Władza i socjologia w Polsce: zależności i inspiracje
23 – 24 kwietnia 2015 roku odbędzie się konferencja współorganizowana przez Komitet
Socjologii PAN i Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Prof. Andrzej Zybertowicz omówił kwestie związane z organizacją konferencji, a w tym:
1) Źródła finansowania konferencji.
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Konferencja uzyskała dofinansowanie ze środków DUN. Dodatkowo wsparcie finansowe
zadeklarował Dyrektor Instytutu Socjologii UMK oraz Towarzystwo Przyjaciół UMK.
2) Program konferencji.
Konferencja rozpocznie się 23 kwietnia 2015 roku, o godzinie 12.30.
Aktualnie potwierdzone są trzy panele:
23 kwietnia:
Polska początku XXI wieku: rozważania o stanie państwa
Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki
24 kwietnia:
Wiedza i władza: udział socjologii w projektowaniu i realizacji polityk publicznych.
Prowadzący: prof. dr hab. Jacek Raciborski
Socjologowie w wyborach - badacze, doradcy i komentatorzy
Prowadzący: prof. dr hab. Antoni Sułek.

Planowane jest zorganizowanie panelu z udziałem młodych uczonych. Członkowie Komitetu
proszeni są o zgłaszanie – w terminie do 8 marca br. – do udziału w konferencji młodych
uczonych, doktorantów, doktorów zainteresowanych (teoretycznie i/lub praktycznie)
tematyką konferencji.

3) Sprawy organizacyjne.
W Toruniu, w terminie, w którym odbędzie się konferencja planowane jest kolejne –
wyjazdowe – plenarne posiedzenie Komitetu Socjologii.
Planuje się, że uczestnikami konferencji będą członkowie Komitetu Socjologii, zaproszeni
goście, uczestnicy paneli/prelegenci, toruńskie środowisko socjologiczne.
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Ad 3. Ekspertyza: „O edukacji wyższej. Aktorzy – koncepcje – metamorfozy”
Profesor Anna Śliz przedstawiła etapy prac nad ekspertyzą. Aktualnie 23 osoby potwierdziły
gotowość opracowania tekstu do ekspertyzy i podały tytuł swojego tekstu. Brak
potwierdzenia

prof.

Leny Kolarskiej-Bobińskiej.

Profesor

Wielisława

Warzywoda-

Kruszyńska zrezygnowała z opracowania tekstu, na swoje miejsce proponując prof. Annę
Buchner-Jeziorską, z tego samego ośrodka akademickiego, która napisze tekst o podobnej
tematyce. Większość autorów i autorek tekstów to członkowie Komitetu Socjologii.
Dwóch autorów przesłało już swoje teksty.
Sugerowany termin oddanie tekstów: 30 kwietnia 2015 roku.
Na przełomie marca i kwietnia br. zapadną decyzje dotyczące dofinansowania publikacji ze
środków DUN.

Ad 4. XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny
Prof. Tomasz Szlendak omówił ustalenia Rady Programowej Zjazdu (Załącznik 2).

3

ZAŁĄCZNIK 1
PLAN PRACY
Komitetu Socjologii PAN na rok 2015

Członkowie Komitetu Socjologii uznali za niezmiennie aktualne i ważne dyskusje oraz
inicjatywy – podejmowane w latach ubiegłych – zorientowane na:
- przeciwdziałanie patologiom w nauce,
- podnoszenie jakości kształcenia i uprawiania dyscypliny,
- promowanie optymalnych warunków pracy dydaktycznej i badawczej,
- konsolidację środowiska i transfer wiedzy.
W 2015 roku wymienione wyżej kwestie pozostaną w polu zainteresowania członków
Komitetu i zostaną uwzględnione w rocznym planie pracy. W planie uwzględniono także
kontynuację wszystkich przedsięwzięć, które uznano za istotne do realizacji i realizowano w
roku 2014. Plan pracy na 2015 rok obejmuje siedem zasadniczych punktów:
Po pierwsze, bieżące działania będzie realizował przewodniczący Komitetu, w tym
podejmował je w odpowiedzi na sprawy wskazywane przez Pana Dziekana Wydziału I Nauk
Humanistycznych i Społecznych.
Po drugie, Prezydium Komitetu podejmować będzie działania związane z:
− przygotowywaniem zebrań plenarnych, z uwzględnieniem – w toku każdego z nich –
problematyki ściśle merytorycznej;
− podejmowaniem wszystkich bieżących spraw i zadań korespondujących z sytuacją
naszej dyscypliny i jej przedstawicieli. Kontynuowane będą między innymi dyskusje i
inicjatywy związane z:
a) przeciwdziałaniem wszelkim patologiom w nauce,
b) jakością kształcenia i uprawiania dyscypliny,
c) procedurami związanymi z nadawaniem stopni i tytułów naukowych,
d) problematyką otwartego, internetowego dostępu do informacji i prac naukowych,
e) sytuacją młodych kadr w nauce, trudną sytuacją finansową młodych nauczycieli
akademickich, ich nadmierną eksploatacją czasową, trudnościami w zdobywaniu
grantów itd. Prezydium w porozumieniu z członkami Komitetu planuje
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zaproszenie młodych socjologów (adiunktów) z różnych ośrodków i podjęcie z
nimi współpracy mającej na celu opracowanie diagnozy ich problemów i
propozycji działań naprawczych.
− współpracą z innymi komitetami naukowymi Wydziału I Nauk Humanistycznych
i Społecznych PAN.
Bieżące sprawy związane z działalnością Komitetu dyskutowane będą w ramach zebrań,
telekonferencji oraz korespondencji e-mailowej. Zakładamy, że Prezydium w trakcie
obecnego roku spotka się w swoim gronie minimum trzykrotnie.
Po trzecie, przewidziane są plenarne posiedzenia Komitetu Socjologii w trakcie
których uwzględniane będą szeroko rozumiane sprawy organizacyjne i kwestie merytoryczne.
Zagadnienia merytoryczne – związane z aktywnością intelektualną, badawczo-naukową,
popularyzatorską członków Komitetu i ich środowiskową współpracą – zgłaszane będą i
dyskutowane na bieżąco. W efekcie prowadzonych dyskusji podejmowane będą działania
przez Przewodniczącego i członków Komitetu na rzecz ich upowszechniania i rozwiązywania
w sposób gwarantujący podnoszenie standardów w nauce i rozwój dyscypliny.
Zakładamy, że plenarne posiedzenia Komitetu Socjologii w bieżącym roku będą miały
miejsce nie mniej niż trzy razy, w tym planowane jest jedno posiedzenie wyjazdowe.
Po czwarte, kontynuowane będą prace Zespołów powołanych przez Komitet:
− Zespół ds. Dokumentacji Działalności i Dorobku Socjologii.
− Zespół ds. Mapowania i Analityki Społecznej.
− Zespół ds. Edukacji Socjologicznej.
− Zespół ds. Kontaktów Międzynarodowych.
− Zespół ds. Problematyki „Władza, społeczeństwo, socjologia”.
Zadania zainicjowane przez poszczególne Zespoły realizowane będą na bieżąco, a ich efekty
przedstawiane i dyskutowane w ramach plenarnych zebrań Komitetu. Dotychczas
opracowania w formie sprawozdań lub komunikatów przygotowane przez poszczególne
Zespoły umieszczane były na stronie www Komitetu.
Po piąte, prowadzone będą prace związane z wydaniem ekspertyzy: System
edukacji wyższej w Polsce. Aktorzy – koncepcje – metafory, której celem ma być przybliżenie
szerokiej publiczności siły i słabości systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Praca nad
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ekspertyzą stanie się okazją do promowania młodych uczonych, którzy obok członków
Komitetu zaproszeni zostali do zespołu autorów. Ekspertyza może okazać się bardzo
użyteczna dla urzędników administracji rządowej i samorządowej, dziennikarzy i
pracowników trzeciego sektora, ale także szeroko rozumianej społeczności uniwersyteckiej.
Po szóste, na kwiecień 2015 roku zaplanowana została Konferencja, którą
współorganizuje Komitet Socjologii z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Konferencja pt. Władza i socjologia w Polsce: zależności i inspiracje ma stać się okazją do
przybliżenia szerokiej publiczności relacji i świadectw przedstawicieli środowiska
socjologów odnoszących się do kwestii władzy i budowania nowego ustroju w Polsce, a także
upowszechnienia wyników najnowszych badań i naukowych komentarzy do bieżących
wydarzeń rozgrywających się na polu władzy centralnej i regionalnej.
Po siódme, w związku z kolejnym Zjazdem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,
który ma się odbyć w 2015 roku, członkowie Komitet Socjologii podejmą współpracę z Radą
Programową Zjazdu, celem merytorycznego wsparcia planowanego wydarzenia.
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ZAŁĄCZNIK 2
[informacje na temat XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego do wiadomości
członków Komitetu Socjologii PAN]

Ustalenia poczynione na drugim spotkaniu Rady Programowej w dniu 20 lutego 2015 roku.
Hasło Zjazdu.
Problematyka sesji plenarnych i sympozjów.
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