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Opis seminarium doktorskiego

Zakres problemowy seminarium obejmuje następujące zagadnienia i obszary
badawcze: komunikowanie medialne, instytucjonalne i prywatne; jakościowa
analiza dyskursu publicznego i retoryki publicznej; problematyka
demokracji, panowania, sprzeciwu, debat publicznych i mowy nienawiści;
przemiany kultury współczesnej; komunikowanie międzykulturowe;
współczesne teorie społeczne.
Seminarium podejmuje tematykę funkcjonowania przemysłów medialnych i
sektorów kreatywnych oraz ich relacji z odbiorcami treści medialnych i
rozrywki. Przedmiotem analiz prowadzonych w trakcie seminarium będą
przedsiębiorstwa medialne, takie jak telewizja, radio, prasa i portale
internetowe oraz przedsiębiorstwa i organizacje należące do szeroko
rozumianych sektorów kreatywnych, takie jak studia filmowe, wytwórnie
muzyczne, wydawcy książek, producenci gier komputerowych, etc. Podczas
seminarium będą wykorzystywane teorie z zakresu nauk ekonomicznych,
socjologicznych oraz nauk o mediach. Prowadzone prace doktorskie mogą
wykorzystywać koncepcje należące do każdej z wymienionych dyscyplin.
Tematy prac mogą dotyczyć zarówno organizacji i funkcjonowania
przemysłów medialnych i sektorów kreatywnych, jak i ich wpływu na
odbiorców (widzów, słuchaczy, użytkowników). Preferowane będą prace o
charakterze empirycznym, wykorzystujące metody jakościowe oraz literaturę
w języku angielskim.
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

