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Wydział Ekonomiczno-

Socjologiczny, Katedra 

Socjologii Kultury, Zakład 

Badań Komunikacji 

Społecznej 

dr hab. Marek Czyżewski, prof. UŁ 

marek.czyzewski@uni.lodz.pl
0000-0001-9544-1420 nauki socjologiczne

Socjologia kultury i społecznej komunikacji, w tym: analiza dyskursu; komunikowanie publiczne i masowe; demokracja, opinia 

publiczna, debaty publiczne, dziennikarstwo i publicystyka; socjologia kultury (zwłaszcza socjologia wiedzy, nauki, kultury popularnej i 

interakcji); przemiany kultury; relacje władzy we współczesnym społeczeństwie; stereotypy, uprzedzenia, mowa nienawiści, teorie 

spiskowe, poprawność polityczna; komunikacja międzykulturowa; teorie społeczne (zwłaszcza nurty interpretatywne i Foucault)

Wydział Ekonomiczno-

Socjologiczny, Katedra 

Funkcjonowania 

Gospodarki                 

dr hab. Patryk Gałuszka, prof. UŁ 

patryk.galuszka@uni.lodz.pl 
0000-0002-1636-6651 nauki socjologiczne

•	 funkcjonowanie przemysłów medialnych i sektorów kreatywnych: telewizja, radio, prasa, portale internetowe, studia filmowe, 

wytwórnie muzyczne, wydawcy książek, producenci gier komputerowych, etc.

•	 fandom, odbiorcy mediów, media społecznościowe, crowdfunding

•	 platformizacja produkcji kultury; Spotify, Netflix; konwergencja mediów

•	 eksport produktów kultury; nierówności na globalnym rynku medialnym

•	 prawo autorskie (perspektywy socjologiczne i ekonomiczne)

Wydział Ekonomiczno-

Socjologiczny, Katedra 

Socjologii Organizacji i 

Zarządzania      

dr hab. Jakub Niedbalski, prof. UŁ 

jakub.niedbalski@uni.lodz.pl
0000-0002-2803-7628 nauki socjologiczne

Seminarium obejmować będzie zagadnienia dotyczące jednostkowych, instytucjonalnych oraz społecznych przyczyn, skutków oraz 

problemów związanych ze zjawiskiem niepełnosprawności. Problematyka tematów poruszanych na seminarium skupiona zostanie 

wokół następujących kwestii: społecznych konsekwencji niepełnosprawności, w tym wykluczenia i marginalizacji; sytuacji osób 

niepełnosprawnych w instytucjach opiekuńczych; sytuacji rodzin wychowujących i opiekujących się osobami z niepełnosprawnością a 

także zagadnień dotyczących możliwości samodzielnej egzystencji, założenia rodziny i posiadania dzieci, czy seksualności osób 

niepełnosprawnych.

Wykaz potencjalnych obszarów tematycznych przygotowywanych dysertacji to: 

Niepełnosprawność jako kategoria społeczna i naukowa

Wyrównywanie szans. Prawne, gospodarcze i społeczne uwarunkowania polityki normalizacji

Zagadnienia ciała i cielesności osoby niepełnosprawnej

Tożsamość płciowa i życie intymne osób z niepełnosprawnością

Nowoczesne technologie w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej 

Terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych 

Sport i aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna wobec zatrudnienia i aktywności zawodowej

Opieka instytucjonalna nad niepełnosprawnymi

Środowisko rodzinne wobec osób niepełnosprawnych

Podmiotowość i autonomia osób niepełnosprawnych

Wydział Ekonomiczno 

Socjologiczny,            

Katedra Socjologii 

Organizacji i Zarządzania

dr hab. Beata Pawłowska, prof. UŁ 

beata.pawlowska@uni.lodz.pl
0000-0001-8335-9040 nauki socjologiczne

Tematyka seminarium obejmuje społeczne, kulturowe i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania człowieka w 

przedsiębiorstwach,  instytucjach i organizacjach w globalnej gospodarce. Szczegółowy zakres tematyczny obejmuje takie 

zagadnienia jak: emocje w życiu codziennym, emocje w pracy zawodwej, zarządzanie emocjami, a także kultura organizacyjna, 

kapitał społeczny, zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia organizacji i zarządzania, socjologia pracy. Zachęcam do realizowania 

prac za pomocą metod jakościowych, w tym etnografii organizacji. 

Wydział Ekonomiczno 

Socjologiczny,            

Katedra Socjologii Wsi i 

Miasta

prof. dr hab. Paweł Starosta 

pawel.starosta@uni.lodz.pl                           
0000-0002-6231-4510 nauki socjologiczne

Społeczne problemy rozwoju społeczności loklanych, socjologia miasta i urbanizacji, socjologia środowiska wiejskiego,

społeczeństwo obywatelskie i partycypacja publiczna, kapitał społeczny, więź społeczna w dobie globalizacji, kooperacja i dobro

wspólne. 

WYKAZ TEMATYKI SEMINARIÓW DOKTORSKICH  W SZKOLE DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH UŁ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022



Wydział Ekonomiczno-

Socjologiczny,               

Katedra Socjologii 

Organizacji i Zarządzania

prof. dr hab. Krzysztof T. Konecki         

krzysztof.konecki@uni.lodz.pl
0000-0002-7370-3490 nauki socjologiczne

Socjologia kontemlatywna. Status i rola badacza jakościowego w procesie realizacji badań. Seminarium ma charakter analiz 

epistemologicznych i metodologicznych prowadzonych z perspektywy socjologii kontemplatywnej.


