
SOCJOLOGIA  



Socjologia  
jest nauką, która 

pozwala 
zrozumieć, 
wyjaśnić i 

przewidzieć 
procesy jakie mają 

miejsce we 
współczesnym 

świecie.  



  BO Z NAMI NIE BĘDZIESZ SIĘ NUDZIŁ   



 
 Socjolog potrafi 

szybciej niż inni 
zauważyć zmiany w 
otaczającym świecie i 
skuteczniej się do nich 
dostosować! 
 

  Socjologia dostarcza wiedzy, bez 
której większość instytucji 
politycznych, społecznych, medialnych, 
kulturalnych nie byłaby w stanie 
skutecznie funkcjonować 

 



  Socjologia Gospodarki i Internetu 
 

  Komunikacja Społeczna i Media 
 



 analizuje kulturę organizacyjną przedsiębiorstw, firm i instytucji z 
uwzględnieniem strategii motywacyjnych pracowników 

 pokazuje jak oceniać i odnajdywać możliwości rynkowe w zakresie 
zaspokojenia potrzeb nabywców, konsumentów 

  uczy jak opracować strategie 
marketingowe  

w zakresie funkcjonowania firm, 
wprowadzania produktu na rynek 

 pokazuje jak nie stać się bezmyślnym 
konsumentem i w jaki sposób 

racjonalnie konsumować 
 uczy jak właściwie zarządzać 

zasobami ludzkimi  
i skutecznie je wykorzystywać 

 
 



 uczy sprawnego poruszania się w świecie mediów, reklamy, 
marketingu 

 
 umożliwia poznanie od strony praktycznej środków komunikacji 

jakimi są: Internet, radio, telewizja, prasa 
 

 naucza jak skutecznie się komunikować, rozwiązywać konflikty, 
wykorzystać komunikację w polityce, biznesie 

 
 pokazuje rynek mediów lokalnych  

i globalnych 
 

  naucza jak skutecznie prowadzić dyskusje, debaty, prezentować 
własne poglądy 

 
 prowadzi warsztaty w zakresie sztuki pisania artykułów 

prasowych 
 

 pokazuje jak efektywnie wykorzystywać narzędzia Public 
Relations 

 
 



JAKIE MOŻLIWOŚCI  
   DAJE CI SOCJOLOGIA? 

 Absolwenci socjologii 
dzięki zdobytej 
wiedzy, posiadanym 
umiejętnościom i 
kwalifikacjom, są 
zatrudniani na 
stanowiskach 

 które umożliwiają 
podjęcie ciekawych i 
rozwijających 
wyzwań, dając 
możliwość 
samorealizacji jak 
np: 

 



 specjaliści ds. kultury 
organizacyjnej firmy 

brokerzy informacji – 
odpowiedzialni za szkolenie 
pracowników, koordynację 
oraz administrowanie 
kanałów informacyjnych 

 coolhunterzy – łowcy 
nowych trendów, zajmujący 
się obserwacją, opisem i 
prognozą najnowszych 
trendów konsumenckich 
 

 Pracownicy w ośrodkach badań opinii publicznej 
 analitycy badań rynku 
 specjaliści ds. programów i projektów społecznych 
 specjaliści ds. komunikacji społecznej, reklamy i 

marketingu  



dziennikarze w środkach komunikacji społecznej, mass 
mediach (prasie, radio, telewizji) 

pracownicy naukowi na uczelniach, w instytutach badań 
naukowych 

specjaliści w zakresie rekrutacji, szkolenia i 
motywowania pracowników 

specjaliści ds. public relations (PR) 
specjaliści ds. doradztwa zawodowego 
pracownicy administracji publicznej 

 



   Technologie informacyjne  
  Socjologia zasobów ludzkich 
  Organizacje pozarządowe w 
życiu publicznym  
  Jakościowe metody badań 
rynkowych 
  Kapitał społeczny. Teorie i 
praktyka 
 Aspekty ekologiczne  

Dostosowując się do rynku pracy poszerzamy program 
studiów o nowe przedmioty 



• Trening interpersonalnych w 
organizacjach pozagospodarczych 

• Trening przedsiębiorczośći i 
innowacyności 

  Metody badań 
satysfakcji i lojalności 

 Warsztaty 
umiejętności 
menedżerskich 

 Przedsiębiorczość i 
ekonomia społeczna  

 Warsztaty 
umiejętności 
trenerskich 
 

 



  

Absolwenci  i studenci o 
socjologii: 



 
 

 „Czas studiów w PSW wspominam bardzo miło. To właśnie dzieki 
socjologii jestem w stanie pracować z każdą jednostką, przeprowadzać 
wnikliwe obserwacje i wiedziec jak nią kierować. Praca w zespole nie 
sprawia trudności, socjologia pozwoliła mi otworzyć się na więcej, 
zauważyć to, na co wcześniej nie zwracałam uwagi.” 

Magda studentka w latach 2006-2009 
 
 

 „Panowała fantastyczna atmosfera, wykładowcy(..) byli  wspaniali, 
wiedza którą zdobyłam pozwoliła mi przejść egzamin wstępny na 
studia magisterskie, które obecnie kontynuuje.” 

Natalia studentka 2006-2009 



 „Studia na kierunku socjologia wspominam bardzo ciepło i 
przyjemnie. Do tej pory utrzymuje kontakt z wieloma osobami. 
Socjologia umożliwa mi spojrzenie na świat i jego problemy  z innej 
strony. Burzliwe rozmowy i wymiana zdań podczas zajęć, nauczyła 
tolerancji do różnorodnych poglądów i postaw.” 

Beata studentka 2006-2009 
 

 „Obecnie jestem studentką na II roku SUM na UMCS.Trzy lata, 
które spedziłam w Białej wspominam bardzo miło. Kadra na 
wysokim poziomie. (...)Warto wspomnieć o bardzo dobrej 
infrastrukturze. Podsumowując polecam jak najbardziej i gdybym 
mogła jeszcze raz wybrać, wybrałabym socjologię w Białej Podlaskiej 
. Pozdrawiam.”  

Milena studentka 2006-2009 
 

 „Witam serdecznie! Obecnie kontynuuje studia na kierunku 
Politologia. Studia w PSW wspominam bardzo dobrze, prowadzone 
zajęcia jak i wykładowców wspominam jeszcze lepiej.”  

Paulina studentka 2007-2010 
 







Tworzymy jedną wielką RODZINKĘ PL.  
Zajęcia upływają nam w BARWACH SZCZĘŚCIA 









Choć jesteśmy GOTOWI NA 
WSZYSTKO 









 Wybierz kierunek 
wielu możliwości. 

 Wybierz 
SOCJOLOGIĘ 

 NA PSW 
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