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Specjalizuje się w socjologii historycznej, problemach She specializes in historical sociology, problems of
transformacji postkomunistycznej oraz socjologii post-communist transformation and sociology of
nauki.
science.
Proposed research areas for doctoral dissertations:
Proponowany zakres problemowy prac doktorskich:
Social changes in Polish society and in post-communist
Zmiany społeczne w polskim społeczeństwie oraz w societies of Eastern Europe. Consequences of induced,
społeczeństwach regionu Europy Wschodniej. imitative modernization in peripheral societies.
Konsekwencje imitacyjnej modernizacji społeczeństw Comparative historical sociology can be used as an
peryferyjnych. Użytecznym kontekstem analitycznym analytical context with an emphasis on the center –
może być socjologia historyczno-porównawcza, z periphery relations. A complementary research area is
akcentem na relację centrum –
peryferie. analysis of sociology: social functions of science, its
Uzupełniającym obszarem badawczym jest analiza relations with public discourse, the problem of
socjologii: społeczne funkcje nauki, jej relacje z interdisciplinary research, especially towards history.
dyskursem publicznym czy problem badań
interdyscyplinarnych, zwłaszcza w odniesieniu do
historii.
Ogólny obszar tematyczny: socjologia zdrowia
choroby i medycyny , w tym: socjologia zdrowia i
socjologia promocji zdrowia oraz socjologia ciała.
Obszary szczegółowe:

GENERAL SUBJECT AREA:
The sociology of health, illness and medicine,
including: the sociology of health, sociology of health
promotion, sociology of the body.

Zdrowotności, Instytut
Socjologii UMCS.

I. Socjologia choroby i chorowania , w szczególności:
społeczne uwarunkowania chorób cywilizacyjnych, w
tym COVID-19; socjologiczne czynniki wpływające
na przebieg choroby i procesu chorowania
(demograficzne, kulturowe, stratyfikacyjne etc);
społeczne konsekwencje chorób i chorowania (np.
izolacja, zależność, stygmatyzacja, segregacja,
dyskryminacja).
II. Socjologia zdrowia/ socjologia promocji zdrowia,
w szczególności : style życia a zdrowie , kultura
zdrowotna, świadomość zdrowotna, postawy,
potrzeby i zachowania zdrowotne, zdrowie w
społeczeństwie ponowoczesnym i społeczeństwie
ryzyka, analizy abnegacji zdrowotnej i healthismu,
zdrowie i zdrowotność w mediach.
III. Analizy systemu medycznego / systemu ochrony
zdrowia, w szczególności : funkcjonalność i
dysfunkcjonalność medycyny, ruchy antymedyczne,
antyszczepionkowe i pacjenckie, zagadnienie praw
pacjenta, "medycyna alternatywna i
komplementarna", systemy samolecznictwa,
medycyna jako nauka, zjawiska medykalizacji i
demedykalizacji.

SPECIFIC AREAS:
I. The sociology of illness and being ill, in particular:
the social determinants of civilization diseases,
including COVID-19, the sociological factors that
impact on the course of disease and the process of
being ill (demographic, cultural, stratificational, etc. ),
the social consequences od diseases and being ill (e.g.
isolation, dependence, stigmatization, segregation,
discrimination).
II. The sociology of health/ sociology of health
promotion, in particular: lifestyles and health, health
culture,, health consciousness, health attitudes, needs
and health behaviors, health in postmodern society
and in "risk society", analyses of health- neglect and
healthism, health and health conditions in media.
III. Analyses of health care system, in particular: the
functionality and dysfunctionality of modern
medicine, antimedical, anti- vaccine and patient oriented movements, the issues of patients rights,
"alternative and complementary medicine" (CAM),
the self - help system and health, medicine as a
science ("sociology of medical sociology") ,
medicalization and demedicalization phenomena.

