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Bez socjologii trudno zrozumieć współczesny świat. Jak Internet zmienia warunki życia i pracy? Czy 
w przyszłości zniknie rodzina, państwo narodowe, demokracja? Skąd u niektórych rodziców bierze 
się brak zaufania do szczepionek? Czy ludzkości uda się poradzić z problemem zmiany klimatu? Jeśli 
ciekawią Cię odpowiedzi na takie pytania, socjologia jest dla Ciebie! 

● preferujemy aktywne metody nauczania: ok. 
70% zajęć to ćwiczenia, laboratoria i konwer-
satoria

● profil praktyczny: czyli dużo czasu na praktyki 
zawodowe

● ponad 40% zajęć to przedmioty do wyboru.
● możliwość kontynuacji socjologii na II stopniu 

studiów

● szerokiego spojrzenia na otaczającą rzeczywi-
stość: socjologia kultury, mobilności i migracji 
narodu i grup etnicznych, rynku pracy, zdro-
wia i innych obszarów życia społecznego

● konstruowania narzędzi badawczych i prze-
prowadzania badań społecznych

● obsługi specjalistycznych programów do 
statystycznej analizy danych

● aplikowania o środki na realizację projektów 
społecznych oraz zarządzania, rozliczania  
i ewaluacji ich efektów

● tzw. kompetencje miękkie zapewnią warsz-
taty: 

- Techniki skutecznego uczenia się 
- Warsztaty myślenia projektowego
- Komunikacja interpersonalna i wystą-

pienia publiczne
- Podstawy przedsiębiorczości
- Absolwent na rynku pracy

● ośrodki badań opinii publicznej i rynku
● administracja rządowa i samorządowa
● dynamicznie rozwijający się sektor organiza-

cji pozarządowych
● korporacje biznesowe i medialne, działy 

zajmujące się zasobami ludzkimi
● instytucje związane z edukacją, kulturą czy 

ochroną zdrowia

Dlaczego socjologia?

Perspektywa zatrudnienia

Uzyskasz umiejętności i kompetencje

zapraszamy na studia I stopnia (profil praktyczny)
II stopnia (profil ogólnoakademicki)
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Dlaczego UMCS?

Atrakcyjne stypendia – najlepsi studenci 
otrzymują jedno z najwyższych w Polsce sty-

pendiów rektora!

Akademiki o wysokim standardzie - do dyspo-
zycji studentów jest aż 2800 miejsc w 9 aka-

demikach. Miasteczko Akademickie znajduje 
się w centrum Lublina - budynki dydaktyczne, 

akademiki, kluby, obiekty sportowe i kultura- 
lne oraz biblioteka.

Inkubator Medialno-Artystyczny - wyjątkowy 
cyfrowy ośrodek twórczy, wyposażony w stu-

dio radiowe i telewizyjne, scenę artystyczną 
oraz pracownie, które współpracują z TVP Lu-

blin.

Sport na najwyższym poziomie - sukcesy za-
równo w Akademickich Mistrzostwach Polski, 

jak i najwyższych ligach państwowych.

Możliwości rozwoju - działalność w kołach na-
ukowych WFiS, szeroka oferta praktyk zawo-

dowych, udział w projektach i badaniach na-
ukowych, szeroka oferta zajęć fakultatywnych.
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