
Plan pracy Komitetu Socjologii PAN na lata 2021-2023 

 

1. Bieżące działania Komitetu koordynuje Prezydium i Przewodniczący, 

których zadaniem jest: 

- Przygotowywanie zebrań plenarnych (w formie spotkań bezpośrednich i on-

line), podczas których omawiane będą kwestie regulaminowe, organizacyjne, a przede 

wszystkim merytoryczne związane z aktywnością intelektualną, badawczo-naukową, 

dydaktyczną oraz popularyzatorską socjologów.  

- Realizacja działań będących efektem uchwał Komitetu oraz podejmowanie 

spraw wynikających z decyzji Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych 

PAN.   

- Podejmowanie bieżących spraw i zadań, korespondujących z sytuacją naszej 

dyscypliny i jej przedstawicieli. 

2. Zadaniem Komitetu będzie również podejmowanie współpracy z: 

- innymi komitetami naukowymi Wydziału I Nauk Humanistycznych i 

Społecznych PAN; 

- Polskim Towarzystwem Socjologicznym i innymi stowarzyszeniami 

naukowymi; 

- uczelniami, instytutami PAN, w tym szczególnie IFiS, instytucjami 

badawczymi oraz instytucjami publicznymi. 

3. Komitet będzie współorganizował konferencje naukowe z ww. podmiotami.  

a) W najbliższym roku zaplanowano m.in.:  

- Social change in Asia  and Europe, part 3: Social inequalities and changing 

modes of social control (IFiS PAN) – jesień 2021 

- Metodologiczne inspiracje 2021: Badania ilościowe w naukach społecznych - 

wyzwania i problemy (IFiS PAN) – wrzesień 2021 

b) Współpraca będzie odbywała się wedle dotychczas wypracowanych i 

praktykowanych zasad, zgodnie z którymi Komitet pomaga w pozyskaniu 

dofinansowania, angażuje się poprzez swoich członków w działania organizacyjne, 

wspiera merytorycznie etc.  

c) Ważnym zadaniem będzie przygotowanie wiosną 2022 r. konferencji 

Komitetu, która zostanie połączona z jego wyjazdowym posiedzeniem oraz będzie 

miała charakter integracyjny. Kwestia tematyki będzie przedmiotem ustaleń. Jako 

miejsce proponowany jest Gdańsk.  

d) W ramach tych działań Komitet będzie również uczestniczył w organizacji 

dyskusji, sympozjów, warsztatów itd., w trakcie których podejmowane będą istotne 

kwestie z punktu widzenia naszej dyscypliny. 

4. Kolejnym zadaniem będzie kontynuowanie działalności wydawniczej: 

- Współwydawanie i współfinansowanie dwóch czasopism: Studia 

Socjologiczne oraz Kultura i Społeczeństwo. 

- Przygotowanie wydawnictwa prezentującego prace członków Komitetu (temat 

zostanie wypracowany przez wyłoniony zespół redakcyjny). 



- Podejmowanie współpracy przy projektach wydawniczych (monografie, 

materiały pokonferencyjne) na zasadzie partnerstwa z podmiotami wymienionym w 

pkt. 2, ale też z oficynami wydawniczymi. Współpraca polegać będzie m.in. na 

autorstwie lub współautorstwie tekstów, opiniowaniu i recenzowaniu tekstów, redakcji 

publikacji itd. W miarę możliwości Komitet będzie również wspierał pozyskanie 

finansowania dla projektów wydawniczych. 

- Organizowanie lub też współorganizowanie spotkań promujących ważne 

publikacje z zakresu socjologii i szerzej nauk społecznych oraz humanistycznych. 

5. Kluczowym zadaniem Komitetu w najbliższych latach będzie podejmowanie 

dyskusji wokół spraw, które są ważne dla naszego środowiska i dyscypliny naukowej 

przez nas reprezentowanej.  

a) Kiedy będzie tego wymagała sytuacja zadaniem będzie również 

formułowanie stanowiska w formie uchwały, zawierającego rekomendacje, 

propozycje zmian, oczekiwania pod adresem instytucji realizujących politykę 

naukową etc.  

b) Wypracowane i uzgodnione już tematy do takich środowiskowych dyskusji 

są następujące: 

- Polityka (praktyka) grantowa NCN odniesieniu do dyscypliny socjologia 

-  Co epidemia COVID oznacza dla możliwości realizowania badań 

socjologicznych, dydaktyki socjologii oraz rozwiązywania kluczowych problemów 

społecznych. 

- W nawiązaniu do artykułu prof. Kazimierza Słomczyńskiego kwestia statusu 

dyscypliny „socjologia” – „nauki socjologiczne”. 

- Problem punktacji czasopism socjologicznych oraz wydawnictw, zajmujących 

się edycją książek o tematyce socjologicznej. 

- Pytanie o ochronę danych osobowych w badaniach socjologicznych - ryzyka, 

ograniczenia, zobowiązania itd. 

- Kwestia badań socjologicznych realizowanych dla różnych instytucji 

(publicznych, ale nie tylko) i wynikające z tego problemy metodologiczne, etyczne 

itd. 

- Podjęcie dyskusji i  sformułowanie rekomendacji Komitetu odnośnie 

komentowania przez  przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych 

(socjologów,  politologów) wyników sondaży. 

- Dyskusja nad publiczną rolą socjologów, w tym także Komitetu Socjologii 

PAN. 

- Problem kontynuacji Polskiego Sondażu Społecznego, który ustał od 2010 r.  

- Sprawa koordynacji i integracji ogólnopolskich archiwum danych z badań 

społecznych.  

6. Zadaniem Komitetu będzie również zabieranie głosu (poprzez przyjmowanie 

stanowiska Prezydium lub całego Komitetu) w ważnych sprawach, dotyczących spraw 

publicznych, które są istotne dla naszego środowiska 


