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Program studiów 
 

✦  Program studiów określa wszystkie wymagania wobec studentów, jeśli chodzi o 

przedmioty i o zaliczenia. 

✦  Punkty ECTS - dostajecie je za każdy przedmiot, który zaliczycie, a ich liczba zazwyczaj 

(ale nie zawsze) odzwierciedla ilość nakładu pracy jakiego wymaga dany przedmiot; żeby 

zaliczyć rok potrzebujecie ich 60, z czego na pierwszym roku 50 zapełniają Wam już 

zajęcia obligatoryjne, więc ostatecznie zostaje Wam 10 ECTS do wyrobienia w ciągu 

pierwszego i drugiego semestru. 

✦  Rodzaje zajęć na UW: 

✦ Przedmioty obligatoryjne - te, które każdy musi wyrobić w danym roku; są wypisane w 

tabelkach w programie studiów. 

✦  Fakultety - zajęcia, które wybieramy we własnym zakresie według naszych zainteresowań, 

są realizowane przez ISNS i rejestrujemy się na nie przez system USOS; należy wyrobić 

z nich w ciągu całych studiów licencjackich 20 punktów ECTS, z tego obowiązku zwolnieni 

są jednak studenci, którzy realizują dwie specjalizacje. 

✦  Zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUNy) - zajęcia prowadzone przez inne wydziały 

kierowane do wszystkich studentów UW, nimi zapełnicie pozostałe punkty potrzebne do 

zaliczenia roku, w ciągu 3 lat musicie wyrobić z nich 9 ECTS, w większości są bezpłatne, 

tylko te oferowane przez jednostki spoza UW (np. Akademia Filmowa w Kinie Elektronik) 

są płatne dodatkowo. 

✦  Lektoraty - zajęcia z języka obcego, na naszym kierunku nie są obowiązkowe, ale warto 

z nich skorzystać - do wyboru jest 36 języków (m.in. język mongolski, hindi, czy migowy) 

na różnych poziomach zaawansowania; dostajecie za nie punkty ECTS, które również 

mogą pomóc w wyrobieniu pozostałych punktów do zaliczenia roku. 

✦ Egzamin z języka obcego - każdy student musi najpóźniej do końca 2 roku zdać taki 

egzamin na UW w trakcie jednej z sesji lub przedstawić inny certyfikat potwierdzający 

znajomość wybranego języka na poziomie B2 lub wyższym (ale zdecydowanie najlepiej 

zdać go już w pierwszej sesji i nie martwić się o to później). 

✦ WF - na naszym kierunku wf jest obowiązkowy przez pierwsze trzy semestry, nie dostaje 

się za niego punktów ECTS; z oferty UW macie do wyboru mnóstwo różnych dyscyplin, 

m.in. aqua-aerobik, szermierkę, wspinaczkę, taniec towarzyski, jogę; do wyboru są też 

płatne zajęcia takie jak jazda konna, zumba, MMA albo boks. 



Specjalizacje 
 

Każdy student musi wybrać przynajmniej jedną specjalizację, którą będzie realizować przez 

2 i 3 rok studiów licencjackich, alternatywą dla wyboru specjalizacji jest ITS, o którym możecie 

dowiedzieć się więcej w dalszej części informatora. 

✦  Możliwe jest realizowanie dwóch specjalizacji - druga specjalizacja jest bezpłatna; w takim 

przypadku jest się zwolnionym z konieczności wyrabiania punktów ECTS z fakultetów oraz 

otrzymuje się certyfikat ukończenia obu specjalizacji 

✦  Przebieg zapisów: specjalizacje ostatecznie wybieramy w połowie drugiego semestru, w 

okolicach kwietnia, wtedy też organizowane są spotkania informacyjne z prowadzącymi 

ścieżek; w pierwszej turze zapisów dostępne są wszystkie ścieżki, ale należy pamiętać, 

że jeśli do końca tej tury nie uzbiera się co najmniej 8 osób chętnych ścieżka nie będzie 

mogła zostać otwarta; druga tura jest przeznaczona już tylko dla osób, których ścieżki się 

nie otworzyły - do wyboru pozostają im wtedy te, na których uzbierała się minimalna ilość 

chętnych 

✦  Dokładny program i opisy ścieżek znajdują się w programie studiów zamieszczonym na 

stronie internetowej Instytutu. 

 

 



Antropologia polityki i historia idei 

„Dzieje człowieka jako twórcy polityki – tak najzwięźlej można powiedzieć o tym, czym 

zajmujemy się na ścieżce. Poznajemy starożytne ideały i współczesne morderstwa polityczne, 

przyglądamy się średniowiecznym polowaniom na czarownice i najnowszym ruchom 

społecznym, obserwujemy Greków w ich zmaganiach z demokracją i wczytujemy się w 

mądrości starożytnych, a to wszystko w kontekście tego co spotykamy na co dzień, w realiach 

politycznych współczesnego świata. 

Na tej ścieżce lubimy ostrzyć nasze pióra w zmaganiach z pisaniem krótkich tekstów 

naukowych, wykorzystujemy interdyscyplinarne podejście w szukaniu prawdy, dyskutujemy na 

tematy „co by było gdyby…” i na tematy „co jest i co można poprawić”. Antropologia polityki i 

historia idei wymaga niczego innego tylko otwartej głowy i chęci do krytycznego myślenia, w 

zamian dając dobre podłoże do pracy w redakcji czy nawet do napisania pracy licencjackiej. 

Antropologia ćwiczy umiejętności teoretyzowania i dostarcza niecodziennej dawki wiedzy z 

całego wachlarza dziedzin humanistyki. Ścieżka daje możliwość kontroli nad kierunkiem 

swojego rozwoju nie pomijając przy tym gruntownej wiedzy i profesjonalnego humanistycznego 

warsztatu oraz tak ważnej dzisiaj zdolności konstruktywnej krytyki rzeczywistości.” 

 

Antropologia współczesności 

„Ścieżka „Antropologia współczesności: warsztat badacza” to doskonały wybór dla tych, którzy 

są ciekawi świata i którzy lubią uczyć się poprzez działania. Trudno mi opisać, jak dokładnie 

będą wyglądały zajęcia – program ścieżki przeszedł w tym roku „lifting”. Teraz wszystkie zajęcia 

będą prowadzone w formie warsztatów i konwersatoriów. Czego można się tu nauczyć? Przede 

wszystkim różnych sposobów badania kultury i społeczeństwa: od metod tradycyjnych (wywiady 

standaryzowane, narracyjne, techniki obserwacji) po metodologiczne nowinki (analizy danych 

przestrzennych czy wizualnych); od badania ludzi, przez badania tzw. danych zastanych 

(statystyk, tekstów, obrazów, otoczenia materialnego i niematerialnego; tak „w realu”, jak i w 

Internecie), do badania idei, znaczeń czy wartości. Nauka obejmuje całość procesu 

badawczego: od pomysłu przez techniki zbierania i analizy materiałów, interpretację, 

prezentację i dyskusję wyników, do tworzenia pojęć, a nawet teorii. Sama metodologia badań 

jest tu na ogół autorska – nauczane techniki są bardzo często opracowane przez samych 

pracowników Katedry Metod Nauczania Kultury (która jest „organizatorem” ścieżki). Podczas 

zajęć uczymy się nie tylko wykorzystywania tych metod i technik, ale także ich samodzielnego 

przekształcania i doskonalenia pod kątem prowadzonych przez nas samodzielnie badań. 

Wszyscy prowadzący zajęcia są czynnymi i doświadczonymi badaczami, którzy zawsze służą 

pomocą przy prowadzeniu badań oraz są otwarci na pomysły studentów. Szczególnym atutem 

ścieżki są praktyki terenowe: wyjeżdżamy z dala od Warszawy by - realizując własne, a nie 

cudze projekty - badać Innych: zarazem bliskich, bo mieszkańców tego samego kraju, i 

odległych, obcych, momentami mówiących niezrozumiałym językiem i dziwnie się 

zachowujących. Praktyki uczą również przyziemnych rzeczy – np. tego, że na wyjazd warto brać 

dwie pary butów. 

Ze specjalizacji wychodzimy z własnym doświadczeniem i umiejętnością prowadzenia badań w 

trudnych terenach; z wiedzą jak zróżnicowany, niesamowity i ciekawy jest świat społeczno-

kulturowy, jak interesujące historie opowiadają ludzie; z umiejętnościami by o tym mówić, pisać 



i na rzecz tej rozmaitości działać. Ścieżka pozwala zdobyć też umiejętności dyskutowania, 

krytycznego myślenia, interpretacji świata, organizacji własnego czasu i sprawnego 

posługiwania się piórem. 

Dla pasjonatów i osób chcących zdobyć rzetelne wykształcenie ścieżka jest wymarzonym 

wyborem; dla osób niepewnych i niezdecydowanych może okazać się zachętą do 

intelektualnego i życiowego usamodzielnienia się. Przekonają się wówczas jak wielką 

satysfakcję daje samodzielna, kreatywna praca. „Antropologia współczesności” jest ścieżką dla 

tych, którzy chcą odkryć w sobie nieustraszonego odkrywcę. Opis ten może wydać się Wam aż 

nazbyt romantyczny: odkrycia, ciekawość świata, dziki świat Innego (często zresztą leżący tuż 

za płotem) – wszystko to wydaje się brzmieć zbyt pięknie, aby było prawdziwe. Nie potrafię 

jednak opisać swojego doświadczenia związanego z tą ścieżką inaczej. Dla mnie była to 

prawdziwa przygoda.” 

 

Ekspertyza społeczno - obyczajowa 

„Dużo praktycznych aktywności na zajęciach (wywiady, sondaże, wyjścia). Zajęcia dostosowane 

do naszych potrzeb (cudowna dr Śmigielska). Prawie zero egzaminów - jedynie sondaże, 

wywiady, podsumowania i sprawozdania. 

Ciekawe poruszane tematy (intymność, kuchnia, seriale, różne mniejszości narodowe i 

kulturowe w Polsce). Zajęcia sprawiają, że zaczynasz myśleć o rzeczach, ludziach, nad którymi 

wcześniej się nie zastanawiało, tylko przyjmowało bezrefleksyjnie. Bardzo praktyczne praktyki - 

wyjeżdżamy do pewnego miasteczka na tydzień, żeby robić wywiady z mieszkańcami. 

Myślę, że ta ścieżka dużo daje jeśli chodzi o praktyczny, „stosowany” aspekt, co może przydać 

się w przyszłej pracy - czyli pewność siebie w rozmowie z respondentami oraz pewną łatwość, 

umiejętności dostosowania się do respondenta.” 

 

Facylitacja i interwencja w sytuacjach kryzysowych 

„Ścieżka dla tych, którzy chcieliby pracować z ludźmi i dla ludzi. Dowiesz się na niej wiele z 

zakresu szkoleń, psychologii i komunikacji. Zajęcia to mieszanka teorii z praktyką, zależy na co 

stawia dany prowadzący. Każdy z nich kładzie nacisk na inne kwestie, lecz wszyscy mają za 

sobą lata praktyki w prowadzeniu szkoleń, terapii czy mediacji, stąd można mieć pewność, że 

wiedza, którą tam zdobywasz opiera się na rzeczywistych doświadczeniach. Ścieżka stawia 

przede wszystkim na szkolenie z umiejętności miękkich, twarda, książkowa wiedza 

ograniczona jest do minimum.” 

 

Organizacje pozarządowe 

„Organizacje pozarządowe to ścieżka stworzona dla osób zainteresowanych działalnością 

trzeciego sektora - zarówno tych, którzy chcą założyć własną działalność, czy zaangażować 

się w już istniejącą, jak i osób zainteresowanych pracą w fundacjach korporacyjnych. 

Prowadzący są prawdziwymi pasjonatami i jednocześnie świetnymi ekspertami w tej dziedzinie, 

mają olbrzymią wiedzę oraz doświadczenie, które przekazują w bardzo praktycznej formie 

podczas zajęć. Na tej specjalizacji czeka Was sporo wyjść edukacyjnych i rzeczywistej 



współpracy z różnymi fundacjami i stowarzyszeniami. Nauczycie się jak skutecznie prowadzić 

kampanie crowdfundingowe, jak napisać dobry projekt i czemu jest to tak ważna umiejętność, 

jak sprawnie zarządzać wolontariuszami, a także jak prowadzić PR i kreować wizerunek oraz 

poparcie społeczne.” 

 

Praca z dzieckiem i rodziną 

„Specjalizacja jest prowadzona przez bardzo doświadczone i profesjonalne wykładowczynie. 

Ścieżka jest idealna dla osób, które chcą się zajmować badaniem podejścia do prokreacji 

młodych ludzi, relacji małżonków, zależności w rodzinach i tym podobnych tematów. Dzięki 

prowadzącym można dowiedzieć się wszystkiego w ramach socjologii rodziny. 

Na pewno jest to dla osób, które lubią pracę z respondentami i nie boją się szukać, badać, 

sprawdzać. Warto, bo dzięki specjalizacji otwierają się oczy na często stereotypowo pojmowany 

temat rodziny w Polsce i na świecie.” 

 

Socjourbanistyka 

„Socjourbanistyka - ścieżka, dla tych, dla których koncepcja miasta projektowanego z myślą o 

człowieku jest bardzo bliska. Zajęcia odnoszą się do teorii, ściśle powiązanej z miastem, z 

zakresu architektury, partycypacji czy zarządzaniem przestrzenią miejską, poszerzona o 

zajęcia z mediacji, sztuki w mieście czy socjologii zamieszkiwania. Większość z nich jest mocno 

nastawiona na teorię. 

Na ścieżce nauczysz się jak patrzeć na miasto z wielu różnych, czasem nieoczywistych 

perspektyw, zobaczysz jakie konsekwencje mają działania w przestrzeni miejskiej, a także 

otrzymasz wiedzę, która może przydać się w zmianie Twojego otoczenia.” 

 

Zarządzanie kadrami 

„Zarządzanie kadrami to chyba najbardziej praktyczna ścieżka na ISNS. Zdecydowałam się na 

nią ze względu na przedmioty, dzięki którym poszerzyłam swoja wiedzę w zakresie prawa pracy 

czy ubezpieczeń społecznych, które uważam przydatne dla każdego. Po tej ścieżce najłatwiej 

załapać się do działu HR w jakiejś korporacji, ale to nie jest jedyna opcja. Kariera zawodowa to 

raczej kwestia indywidualnych wyborów. ;) Prowadzący są uprzejmi i pomocni, zarówno jeśli 

chodzi o przedmioty, jak i wszelką pomoc przy szukaniu praktyk.” 

 



Indywidualny tok studiów (ITS) 
„W skrócie oznacza tyle, że student, który studiuje w tym trybie nie kończy studiów z wpisem o 

specjalizacji na dyplomie. Taka osoba nie wybiera żadnej ścieżki specjalizacyjnej, a wybiera 

przedmioty z puli dostępnych w programie (może wybrać każdy dostępny przedmiot). Co więcej, 

na ITS-ie wystarczy zrealizować min. 50% obligatoryjnych przedmiotów. 

Kto może ubiegać się o ITS? Każda osoba po I roku studiów ze średnią co najmniej 4.0. Do 15 

września należy złożyć wniosek o ITS do sekretariatu, który będzie zawierał projekt programu 

kształcenia (de facto student sam sobie układa program studiów) oraz wskazywał opiekuna 

naukowego. Opiekun naukowy to osoba (musi mieć minimum tytuł doktora), z którą student 

konsultuje projekt programu studiów i potem każdą kolejną zmianę. Ważne – ITS to nie jest 

oferta dla każdego - trzeba być dobrze zorganizowanym i umieć liczyć ECTS-y. 

Zdecydowanie odradza się go osobom, które lubią wygodne życie. ;)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin studiowania 
najważniejsze rzeczy 

 

✦  W trakcie studiów licencjackich musicie wyrobić co najmniej 180 punktów ECTS, ale nie 

więcej niż 207. 

✦  Wyróżniamy trzy rodzaje zajęć: wykłady, ćwiczenia i konwersatoria. Obecność na wykładach 

nie jest obowiązkowa (ale wiedza z nich już jak najbardziej) i zawsze kończą się egzaminem 

pisemnym lub ustnym. Na ćwiczeniach obecność jest obowiązkowa, zazwyczaj do 

wykorzystania mamy 2 nieobecności nieusprawiedliwione, a forma zaliczenia jest ustalana 

na pierwszych zajęciach. Konwersatoria są bardziej specyficzna formą - mogą kończyć się 

egzaminem lub innym zaliczeniem na ocenę, kwestia obecności też jest ustalana dopiero na 

pierwszych zajęciach. 

✦  Do średniej rocznej liczą się oceny końcowe ze wszystkich przedmiotów (poza egzaminem 

z języka i przedmiotami na zaliczenie), czyli: jeśli dany przedmiot składa się zarazem z 

ćwiczeń i wykładu to do średniej liczy się tylko ocena z wykładu (czyli z egzaminu); jeśli są 

tylko ćwiczenia/konwersatorium to z nich liczy się ocena. 

✦  Zerówka - jest to wcześniejszy, często dodatkowy termin zdawania egzaminu z danego 

przedmiotu, zazwyczaj odbywa się jeszcze przed sesją, na ostatnim wykładzie. Jest opcją, z 

której warto skorzystać głównie ze względu na to, że często są one bardziej sprzyjające 

studentom (co nie znaczy, że można do nich podjeść zupełnie bez nauki), poza tym warto 

przygotować się i zdać je wcześniej, żeby w sesji ilość egzaminów nas nie przytłoczyła. 

Pamiętacie jednak, ze nie ma obowiązku robienia terminu zerowego, zawsze jest to tylko 

uprzejmość ze strony wykładowcy - łącznie z tym, na jakich zasadach jest przeprowadzana. 

✦  Kolokwia - rodzaj sprawdzianów w trakcie semestru, ocena z nich zazwyczaj składa się na 

ocenę z ćwiczeń; nie są może zbyt przyjemnym przeżyciem, ale często bardzo przydatnym, 

szczególnie w pierwszym semestrze, kiedy jeszcze nie do końca wiadomo na czym się 

skupić podczas nauki oraz w jakim kierunku przygotowywać się do późniejszego egzaminu - 

dzięki nim łatwiej się oswoić z akademicką formą wypowiedzi ;) 

✦  Wejściówki - kartkówki robione na początku ćwiczeń, mogą być formą „kary” za brak 

współpracy z prowadzącym albo nieprzygotowanie do zajęć. 

 
 

  



USOS 
 

To uniwersytecka sieć służąca usprawnieniu kontaktów z sekretariatem i załatwianiu spraw, 

najczęściej używamy jej do rejestracji (na przedmioty obligatoryjne i fakultety), pisania podań, 

podpinania przedmiotów, sprawdzania ocen końcowych. 

✦  Do USOSa, jak i wszystkich innych uniwersyteckich stron logujemy się numerem PESEL i 

tym samym hasłem, którego używaliście w systemie irk. 

✦  W zakładce MÓJ USOSWEB znajdziecie spis przedmiotów, na które jesteście zapisani 

oraz plan zajęć; w zakładce DLA STUDENTÓW znajdują się najważniejsze kategorie 

działań, w których może pomóc Wam system. 

✦  Poprzez system USOS możecie ubiegać się też o różnego rodzaju stypendia, więcej 

informacji o tym, jak należy się o nie ubiegać znajdziecie w dodatku informacyjnym, który 

pojawi się na grupie Waszego roku. 

✦  Rejestracja - na wszystkie zajęcia musicie się zarejestrować sami poprzez USOS; jest to 

dosyć łatwa procedura - wystarczy wejść w zakładkę dla studentów -> rejestracje, tam 

mamy do wyboru rejestrację na przedmioty obligatoryjne dla naszego roku i rejestrację na 

fakultety dla wszystkich studentów isns; po kliknięciu w „pokaż przedmioty związane z tą 

rejestracją” wybieramy przedmiot, który nas interesuje i klikamy w koszyk znajdujący się 

obok w ramce - tam mamy możliwość wyboru jednej z grup ćwiczeniowych, w przypadku 

wykładu grupa jest tylko jedna (pamiętajcie ze grupy ćwiczeniowe mają limity i jeśli nie 

zarejestrujecie się wystarczająco wcześnie zostaną Wam do wyboru tylko dwie grupy albo 

tylko jedna). 

✦  Podpięcia - wbrew pozorom są dosyć bezproblemową sprawą, trochę komplikacji pojawia 

się dopiero w przypadku gdy studiujecie dwa kierunki równolegle albo w jakiś inny sposób 

łączycie dwa kierunki lub już coś studiowaliście - te osoby w przypadku pytań zachęcamy 

do kontaktu z naszymi studentami; jeśli nie dotyczą Cię powyższe warunki sprawa jest 

bardzo prosta - rejestrując się na przedmioty system automatycznie podpina je pod 

program, nam pozostaje już tylko podpięcie po pod etap, które dokonujemy w zakładce 

podpięcia poprzez kliknięcie przy odpowiednim przedmiocie „dodaj etap”, potem wybieramy 

odpowiedni rok i gotowe! 

usosweb.uw.edu.pl 



Rejestracja Żetonowa 
 

Odpowiednik USOSa, służy tylko do rejestracji na przedmioty dostępne dla wszystkich 

studentów UW, czyli OGUNy, WFy, lektoraty i egzaminy z języków obcych. 

✦  W ogólnych zasadach rejestracji możecie dowiedzieć się wszystkiego o jej przebiegu, pod 

zakładką rejestracje znajdziecie wszystkie dostępne rejestracje, warto też prześledzić ich 

harmonogram, gdzie znajdziecie dokładne daty rozpoczęcia poszczególnych rejestracji 

zazwyczaj tury rozpoczynają się o godzinie 21:00, a kończą o północy; warto nie zwlekać 

zbytnio z rejestracją, ponieważ miejsca na te najbardziej popularne OGUNy i WFy znikają 

najszybciej (często w kilka sekund po 21 brakuje już miejsc!), dodatkowo trzeba liczyć się 

z możliwością przeciążenia systemu i koniecznością ponownego logowania. 

✦  W koszyku znajdują się przedmioty, na które się zarejestrowaliście oraz informacje o 

wydanych i pozostałych żetonach na różne typy zajęć. 

✦  Jeśli nie zdążyliście zarejestrować się na pasujące Wam przedmioty - nie wszystko 

stracone, możecie skorzystać z giełdy: wystarczy kliknąć przycisk dodaj ogłoszenie na 

stronie przedmiotu, a następnie wskazać jaki przedmiot chcesz zamienić na ten. 

✦  W trakcie tury rejestracji możecie w każdej chwili się wyrejestrować bez konsekwencji (po 

zakończeniu rejestracji macie już tylko opcję rezygnacji z zaliczenia, ale przysługuje Wam 

ona tylko raz w trakcie studiów licencjackich). 

✦  Dla ułatwienia wyboru zajęć warto zajrzeć na facebookowe grupy, gdzie możecie poszukać 

opinii o wykładowcach albo o przedmiotach, które Was interesują (ŁATWE OGUNY UW, 

WF UW, Lektoraty i egzaminy językowe UW). 

rejestracja.usos.uw.edu.pl 

  



 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Samorząd i inne formy 
zaangażowania 

 

✦  Samorząd ISNS - co roku w listopadzie organizowane są wybory do zarządu naszego 

samorządu, którego członkowie wybierają następnie spośród siebie przewodniczącego; 

jednak samorząd to nie tylko oni - każdy chętny do pomocy student może przyjść na pierwsze 

spotkanie (o którym zostaniecie poinformowani na grupie Waszego roku) i dołączyć się do 

naszych działań w dowolnej formie; zajmujemy się najróżniejszymi przedsięwzięciami od 

organizowania imprez i integracji po zbiórki charytatywne, spotkania świąteczne i różne inne 

ciekawe wydarzenia. 

✦  Rada Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji - zajmuje się bieżącymi 

sprawami takimi jak rozwój naukowy pracowników jednostki czy sytuacja dydaktyczna 

wydziału; Rada Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych zajmuje się podobnymi kwestiami, 

tylko w skali Instytutu; co roku wybieramy spośród siebie jedną osobę do Rady Wydziału i trzy 

osoby do Rady Instytutu, które są przedstawicielami studentów i biorą udział w posiedzeniach. 

✦  Komisja stypendialna - zajmuje się rozpatrywaniem wniosków stypendialnych i wniosków o 

zapomogę, jest świetną okazją do zdobycia doświadczenia w tej dziedzinie i jednocześnie 

przysłużenia się społeczności studenckiej - zaangażowani w tę działalność studenci 

kontrolują poprawność wniosków i w razie problemów informują zainteresowanych o tym, 

czego w nich brakuje i co należy poprawić. 

 



Sielpia Camp 
 

Obozy zerowe to najlepszy sposób na poznanie nowych ludzi przed rozpoczęciem studiów. 

Jednym z takich obozów jest Sielpia Camp, który 

współorganizujemy z Centrum Europejskim, 

Amerykanistyką i IPSiRem już po raz 1312.. Zaletą 

organizacji wyjazdu przez więcej niż jedną jednostkę 

jest możliwość poszerzenia swoich studenckich 

znajomości. Z praktyki wiemy, że takie bywają bardzo 

trwałe, a nawet przeradzają się w przyjaźnie ! Oprócz 

znajomości, można dowiedzieć się wiele przydatnych 

rzeczy o samych studiach i kierunku, który zaczynacie 

- a wszystkie informacje są z pierwszej ręki, od kadry i 

samorządu. Ta mniej oficjalna część pomaga w 

poczuciu się swobodniej w nowym 

środowisku. :) Na Sielpi 

organizujemy fajne atrakcje dla 

studentów, imprezy, gry. Dzięki 

temu, że ośrodek mieści się nad 

jeziorem, w ciepłe dni można się 

tam kąpać, jeździć na rowerkach 

wodnych, grać w siatkówkę 

plażową. Ośrodek, w którym 

spędzamy te 4 dni zna już nasze 

zwyczaje i doskonale jest do nich 

dostosowany, a standard z roku na 

rok się polepsza. Jeśli zaczynasz 

studia i nie wiesz jak się odnajdziesz w 

całkiem nowym środowisku, Sielpia to idealne miejsce żeby się przekonać, że studia to super 

sprawa nie tylko naukowo, ale i rekreacyjnie. :) 



 

Dysk Google 
 

Podczas studiów na ISNS sporo czytamy i nie zawsze znajdzie się czas/ochotę na bieganie po 

każdych zajęciach do BUWu (szczególnie w zimę kiedy nos odmarza już po minięciu pomniku 

Kopernika, a schodki są na tyle oblodzone, że schodzi się po nich 15 minut dłużej). Z uwagi na 

to, że w naszym Instytucie bardzo dbamy o dobrą atmosferę i wzajemną międzyrocznikową 

pomoc przez lata udało nam się zbierać dla Was wszystkie potrzebne teksty w formie cyfrowej, 

a oprócz tego również masę notatek, skryptów i innych przydatnych w nauce materiałów. 

Zachęcamy też do kontynuowania tej tradycji poprzez uzupełnianie dysku swoimi notatkami lub 

nowymi lekturami, w tym celu kontaktujcie się z Samorządem Studentów ISNS UW na FB lub 

wysyłajcie materiały na adres mailowy samorzad.isns.uw@gmail.com. Link do dysku podamy 

Wam na grupie na początku sierpnia. Tych, którzy preferują wersję „papierową” oczywiście 

zapraszamy do naszej instytutowej biblioteki, która znajduje się w budynku Nowy Świat 69 obok 

portierni. 

Pokój socjalny 
Od paru lat mamy do dyspozycji własny pokój socjalny dla studentów ISNS. Znajduje się na 

końcu korytarza przy kawiarni Labirynt - jest otwarty codziennie do 18:00. Znajdują się tam 

kanapy, czajnik elektryczny, kubki i mikrofalówka. Jest to bardzo fajne miejsce do odpoczynku i 

szybkiego lunchu nie tylko w trakcie przerw, ale też w przypadku okienek w planie. 

 

 
 

  



Rady od studentów ISNS 
 

✦  „Nie wszystkie zajęcia będą Ci się podobać i to jest zupełnie w porządku - socjologia 

jest bardzo szeroką dziedziną, więc siłą rzeczy zawsze znajdą się zajęcia bardziej 

odpowiadające Twoim zainteresowaniom, jak i te mniej.” 

✦  „Korzystajcie ze wszystkich fajnych form integracji - poza obozem warto poznać się 

bliżej też na spotkaniach w Warszawie, na Juwenaliach, Gardenaliach, czy w pokoju 

socjalnym.” 

✦  „Postarajcie się zbierać grupy specjalizacyjne jak najwcześniej - jeśli okaże się, że 

nie macie wymaganych 8 osób, będziecie mieć więcej czasu na namówienie innych 

do dołączenia się.” 

✦  „Korzystajcie z grupy rocznika, bądźcie ze sobą w kontakcie, wymieniajcie się 

informacjami - to bardzo pomaga w trakcie roku; na grupach możecie pytać też o 

opinie na temat prowadzących i przedmiotów, to na pewno ułatwi Wam wybór.” 

✦  „Starajcie się brać aktywny udział w zajęciach - im więcej osób będzie się odzywać, 

tym ciekawiej je spędzicie; nie martwcie się czy to, co powiecie brzmi wystarczająco 

„profesjonalnie”, socjologia w dużej mierze opiera się na takich z pozoru prostych 

obserwacjach, więc każda uwaga jest ważna.” 

✦  „Przy nauce do egzaminów poświęcajcie więcej czasu na omawianie tekstów razem 

ze znajomymi i wymienianie poglądów, niż na wkuwanie wszystkiego na pamięć.” 

✦  „Czytajcie teksty na bieżąco, łatwiej jest się wtedy odnaleźć na zajęciach, a tuż przed 

sesją nie utknąć w natłoku zaległości.” 

  



Co warto przeczytać 
 

Przed większością z Was najdłuższe wakacje w życiu - dla tych, którzy lubią spędzać wolny 

czas na czytaniu przygotowaliśmy listę 10 książek, które nasi studenci wybrali jako te 

najciekawsze. Można je potraktować jako fajne, w miarę lekkie wprowadzenie do tego, co 

będzie Was czekało od października. Staraliśmy się przygotować książki z różnych dziedzin 

socjologii - w końcu każdego może interesować inna tematyka. 

Pamiętajcie też, że niekoniecznie trzeba czytać je w całości - ograniczenie się do fragmentów, 

które wydadzą Wam się najbardziej interesujące jest zupełnie w porządku, w końcu to ma być 

dla Was przyjemność, a nie obowiązek. (: 

 

1. Magiczny świat konsumpcji - George Ritzer 

2. Pokolenie Ja - Michael Nast 

3. Płeć - Harriet Bradley 

4. Piętno - Erving Goffman 

5. Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice - Robert B. Cialdini 

6. Zagłada a tożsamość - Małgorzata Melchior 

7. Psychologia tłumu - Gustaw Le Bon 

8. Tożsamość na sprzedaż - Aldona Jawłowska 

9. Inteligencja społeczna - Daniel Goleman 

10. Homo videns. Telewizja i postmyślenie - Giovanni Sartori 

 


