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Na wydziale  Filozofii  i  Socjologii  prowadzone są badania  naukowe z  obszaru
nauk humanistycznych i społecznych.

Badania realizowane w Instytucie Filozofii koncentrują się wokół zagadnienia ra-
cjonalności w filozofii i nauce, wartości etycznych we współczesnej filozofii, tradycji me-
tafizycznej w filozofii nowożytnej i współczesnej, filozofii umysłu, filozofii Wschodu, fi-
lozofii  społecznej  i  filozofii  wychowania,  filozofii  i  antropologii  kultury,  komunikacji
i polityki, zagadnienia estetyki i sztuki wobec dylematów kultury współczesnej oraz języ-
ka, logiki, teorii informacji, filozofii nauki, kognitywistyki i sztucznej inteligencji.

Oferta Instytutu Socjologii skierowana jest przede wszystkim do administracji pu-
blicznej, jednostek naukowych, przedsiębiorstw prywatnych oraz sektora pozarządowego.
Oferujemy oparte o wysokie standardy naukowe: prace analityczno-badawcze, w tym w
szczególności badania ewaluacyjne, diagnostyczne, analizy statystyczne; ekspertyzy doty-
czące zagadnień społeczno-gospodarczych, demograficznych oraz kulturowych; szkolenia
i warsztaty metodologiczne oraz merytoryczne (związane z profilem badawczym instytu-
tu).

Instytut oferuje również wsparcie metodologiczne podczas projektowania i reali-
zacji badań społecznych - na etapie stworzenia koncepcji badania, dobór próby i narzędzi
badawczych oraz zaplanowanie analizy wyników. Instytut posiada jednostkę specjalizują-
cą się w metodologii badań, zarówno jakościowych, jak i ilościowych. 

W ramach zajęć praktycznych studenci kierunków Socjologia i Zarządzanie w Po-
litykach  Publicznych  realizują  projekty  we  współpracy  i  na  zlecenie  podmiotów  ze-
wnętrznych. Możliwe jest również nawiązanie współpracy w zakresie pisania prac magi-
sterskich i licencjackich w takiej formule. 
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Na Wydziale realizowane są studia podyplomowe z zakresu Etyki, studia Strateg
budowania marki pracodawcy, które są pierwszym w Europie praktycznym kierunkiem
kształcącym w zakresie strategii budowania i wdrażania spójnej strategii marki pracodaw-
cy oraz kierunek Coaching i Mentoring, umożliwiający rozwijanie i pogłębianie kompe-
tencji coachingowych, rzetelnie przygotowując do pełnienia zawodu coacha.

Współpracujemy z wieloma podmiotami zarówno w Polsce, jak i zagranicą m.in.:
z European Cooperation in Science and Technology w Brukseli,  Instytutem Socjologii
Uniwersytetu w Bergen, Wydziałem Nauk Społecznych Yamaguchi Prefectural University
w Japonii, Mesoyios College na Cyprze, Universidad de Granada w Hiszpanii, Uniwersy-
tetem w Lund. Wśród podmiotów z bliższego otoczenia współpracujemy z Lubelskim
Urzędem Wojewódzkim, Wojewódzkim Urzędem Statystycznym w Lublinie,  Urzędem
Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Urzędem Miasta Lublin, Centrum Spotka-
nia Kultur w Lublinie oraz Galerią Labirynt.

Na Wydziale realizowany jest międzynarodowy projekt badawczy w partnerstwie
z University of Bergen: Polish female migrants and their families – a study of care deficit,
w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju.

Prowadzone są badania dla podmiotów zewnętrznych m.in. diagnoza stanu eduka-
cji kulturalnej w województwie lubelskim, realizowanymi we współpracy z Centrum Spo-
tkania Kultur w Lublinie, będącego regionalną częścią ogólnopolskiego programu Naro-
dowego Centrum Kultury o nazwie „Bardzo Młoda Kultura”. Badanie stanu uczestnictwa
i wiedzy mieszkańców na temat kultury i życia kulturalnego w Lublinie w związku z ini-
cjatywą Lublin – Miasto Międzykulturowe oraz Lublin Europejską Stolicą Kultury 2016.

Wydział  posiada  internetową  bibliograficzną  bazę  publikacji  pracowników  –
WFIS-BASE wfis.umcs.lublin.pl/base

Strona internetowa: wfis.umcs.lublin.pl
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Oferta Wydziału Filozofii i Socjologii dla instytucji zewnętrznych:

1. Instytut Filozofii.

Dyrektor: dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS
Telefon: 81 537 54 81, fax 81 537 54 81
E-mail: instfil@bacon.umcs.lublin.pl
Adres:, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin, p. 105 

Rodzaj usługi Krótki opis

Studia
podyplomowe

Możliwość realizacji studiów podyplomowych z zakresu etyki, etyki biznesu, itp.

Szkolenia
Możliwość prowadzenia warsztatów edukacyjnych w zakresie medioznawstwa, 
kultury artystycznej, itp., również we współpracy z innymi jednostkami 
naukowymi (np. z Wydziałem Artystycznym).

Badania 

Badania i ekspertyzy w zakresie kultury artystycznej w dziedzinie mediów 
i edukacji.
Badania i ekspertyzy w zakresie etyki, bioetyki, etyk zawodowych, etyki biznesu 
w dziedzinie mediów.
Badania i ekspertyzy w zakresie metodologii  na rzecz  różnego rodzaju 
instytucji.
Badania i ekspertyzy w zakresie religioznawstwa w dziedzinie kultury i edukacji.
Racjonalność jako kategoria epistemologiczna i jej znaczenie w filozofii i nauce
Wartości etyczne we współczesnej filozofii polskiej i europejskiej
Zagadnienia epistemologiczne, etyczne i logiczne w filozofii dawnej zachodniego
kręgu kulturowego
Podmiot, wolność i wartości w filozofii nowożytnej i współczesnej
Tradycja metafizyczna w filozofii nowożytnej i współczesnej
Mistyka a filozofia
Koncepcja umysłu w filozofii Wschodu
Filozofia społeczna i filozofia wychowania
Filozofia i antropologia kultury, komunikacji i  polityki
Od badań neurologicznych do filozofii umysłu – problem psychofizyczny we 
współczesnych debatach
Estetyka i sztuka wobec dylematów kultury współczesnej
Język, logika, informacja i sztuczna inteligencja
Badania z zakresu kognitywistyki

Badania /
Szkolenia

Sztuka argumentacji i prowadzenia dyskusji, retoryka i erystyka
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Rodzaj usługi Krótki opis

Usługi

Z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych, komputerowych 
i teleinformatycznych, multimediów, zarządzania informacją i wiedzą, 
działalności informacyjnej
Tworzenie i zarządzanie sieciami komputerowymi
Tworzenie stron internetowych
Posługiwanie się językami formalnymi (np. HTML)
Tworzenie i eksploatacja baz danych.
Tworzenie i administracja serwisami internetowymi

Szkolenia/ usługi
Opracowywanie oraz konsultacje w zakresie programów studiów, budowa 
programu studiów filozoficznych, europeistycznych, kognitywistycznych, 
religioznawczych, przepisy bolońskie, ECTS.

Popularyzacja
wiedzy

Organizacja posiedzeń Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Filozoficznego
Organizacja Drzwi Otwartych
Współorganizacja Lubelskiego Festiwalu Nauki 
Współorganizacja konferencji w ramach Lubelskiego Towarzystwa Naukowego
Wykłady w szkołach średnich popularyzujące wiedzę z zakresu filozofii
Zajęcia z filozofii w ramach Uniwersytetu Dziecięcego
Organizacja Olimpiady Filozoficznej dla młodzieży licealnej
Udział w opracowaniu Powszechnej Encyklopedii Filozofii, Encyklopedii 
Filozofii Polskiej, Encyklopedii Filozofii Przyrody, Encyklopedii Katolickiej, 
Encyklopedii Filozofii Wychowania, Małej Encyklopedii Filozofii

2. Instytut Socjologii

Dyrektor: dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS
Telefon: tel. 81 537 28 88, fax  81 537 28 88
Email: instsoc@poczta.umcs.lublin.pl
Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin, p. 27

Rodzaj usługi Krótki opis

        Usługi
Przygotowywanie raportu o stanie filozofii polskiej w ramach prac Komitetu 
Nauk Filozoficznych

Badania, ekspertyzy,
szkolenia

Prowadzenie badań na zamówienie instytucji, na przykład:
 Opracowywanie wyników badań na potrzeby różnego rodzaju usług doradczych 

(doradztwo personalne, szkolenia dla określonych grup odbiorców)
 Opracowywanie strategii  rozwoju problemów społecznych jednostek 

samorządowych oraz innych instytucji
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Opracowywanie ekspertyz na zamówienie instytucji z zakresu:
 problematyki ogólnej
 społecznych zagadnień migracji, wsi, miasta, regionu, kultury, patologii 

społecznej, rodziny, medycyny
 socjologicznych problemów pracy, życia gospodarczego, konsumpcji,
 problemów dotyczących aktualnych spraw życia społecznego,
 opisu polskiego społeczeństwa i jego przemian w ciągu ostatnich dwóch dekad,
 opisu młodego pokolenia, jego subkultur i zagrożeń,
 środowiska zagrożonego konsekwencjami procesów transformacji systemowej w

Polsce,
 zjawisk makrospołecznych, m.in. globalizacji i jej konsekwencji dla różnych 

grup społecznych, środowisk lokalnych i regionalnych.

Studia
podyplomowe

W Instytucie Socjologii UMCS prowadzone są dokształcające studia podyplomowe: 
Organizacja Pomocy Społecznej i Zarządzanie Instytucjami Pomocy Społecznej;  
Aktywizacja Kapitału Społecznego – Ekonomia Społeczna; Lider Aktywnej Polityki 
Społecznej w Samorządzie;  Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej.

Przykłady dotychczas realizowanych badań na zamówienie :
 Badania  warunków  pracy  w  Policji,  badania  sondażowe  we  współpracy  z  „Gazetą  Wyborczą”

i „Dziennikiem Wschodnim” o postrzeganiu Policji, bezpieczeństwie),
 Badanie sondażowe „Górki  Czechowskie”,  badanie mieszkańców Świdnika,  służące lokalnym podmiotom

w podejmowaniu decyzji dotyczących wykorzystania terenów miejskich,
  Badanie  stanu  uczestnictwa  i  wiedzy  mieszkańców  na  temat  kultury  /  życia  kulturalnego  w  Lublinie

w związku z inicjatywą Lublin – Miasto Międzykulturowe oraz Lublin Europejską Stolicą Kultury 2016.
 Badanie  „Uzależnienia  w  doświadczeniach  lubelskiej  młodzieży  –  diagnoza  zjawiska”  realizowane  jako

zadanie zlecone w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 Badanie  w  województwie  lubelskim  dotyczące  barier  funkcjonowania  osób  niepełnosprawnych

w społeczeństwie. 
 Tożsamość regionalna mieszkańców regionu Lubelskiego.
  Aktywność obywatelska mieszkańców Lubelszczyzny. 
  Edukacja w systemie wartości mieszkańców Lubelszczyzny.
 Studenci szkół wyższych w regionie lubelskim.
  Wybory życiowe maturzystów wiodących szkół średnich Lubelszczyzny.
   Zdrowie i jego ochrona w świadomości mieszkańców Lubelszczyzny.
 Równość płci. Kobiety na Lubelszczyźnie,
 Praca, strategie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji mieszkańców Lubelszczyzny.
 Na  zlecenie  biura poselskiego  Posła  RP  Krzysztofa  Michałkiewicza  -  Stan  społeczeństwa
obywatelskiego w warunkach polskiej demokracji.
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