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I dzień Sympozjum: 26 czerwca 2019, Auditorium Maximum

8:30- 9:00

rejestracja uczestników

9:00-9:20

uroczyste otwarcie sympozjum i powitanie Gości
Dyrektor Narodowego Centrum Kultury,
.

dr hab Rafał Wiśniewski prof. UKSW

Prof. Krzysztof Konecki, Prezes
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
I SESJA PLENARNA
BADACZ JAKOŚCIOWY - ODBIORCA I CZYTELNIK ZNACZEŃ
9:20-10:40
dr Irena Szlachcic

Aula Schumana A
Pomiędzy procedurą a sztuką interpretacji problem wiarygodności badań jakościowych

prof. dr hab. Krzysztof Konecki

Praktyka Hatha-Jogi Jako Rzeczywistość.
Fenomenologiczna analiza pewnej ograniczonej
prowincji znaczenia.

dr hab. Anna Kacperczyk

Śmieci – analiza wizualna marginalizowanych
aspektów życia codziennego.

przerwa kawowa 10:40-10:55

II SESJA PLENARNA
RELACJE SPOŁECZNE W BADANIACH EWALUACYJNYCH
10:55- 12:40

Aula Schumana A

dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ

Badania ewaluacyjne jako model stosunków
władzy

dr Sylwia Jaskuła

Ewaluacja społeczna w rewitalizacji
dialogicznych funkcji edukacji

Jakub Wróblewski

(Nowe) Standardy ewaluacji Polskiego

(Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne )

Towarzystwa Ewaluacyjnego

Beata Ciężka

Ewaluacja codzienności – ewaluacyjna

(Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne )

codzienność czyli kilka refleksji praktykaewaluatora

mgr Magdalena Kocejko

Dostępność i podmiotowość- o włączającym
sposobie prowadzenia badań ewaluacyjnych w
środowisku osób z niepełnosprawnościami

przerwa obiadowa 12:40-13:40

III SESJA PLENARNA
WOKÓŁ BADAŃ MIEJSKICH
13:40- 15:25

Aula Schumana A
Etnometodologie przestrzeni wykluczonych.

dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ

Kategoria ulicy jako terenu badań w kontekście
studiów miejskich na gruncie pedagogiki

dr Magdalena Łukasiuk

Atmosfera miejsca - czym jest i jak ją badać

dr Justyna Pilarska

O emicznych sposobach badania miasta - casus
sarajewski.

mgr Agata Rozalska,

Plac Szembeka- od miejsca do nie-miejsca?

mgr Małgorzata Jakiel
mgr Anna Pokrzywa

Refleksje z badań aktywizmu miejskiego

przerwa kawowa 15:25-15:40
I sesja równoległa
15: 40- 17:25

BADANIA BIOGRAFICZNE CZ I
Aula Schumana A

dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas,

Anonimizacja i autoryzacja materiałów

prof. UŁ

biograficznych: dylematy etyczne i problemy

dr Katarzyna Waniek

metodologiczne w badaniach z zastosowaniem
wywiadu narracyjnego wg metodologii Fritza
Schütz

dr hab. Danuta Lalak

Doświadczenie biograficzne jako przedmiot
badań

dr Waldemar Dymarczyk

Katarktyczna funkcja narracyjnego wywiadu
biograficznego. Case z badań w środowisku
menedżerów i przedsiębiorców.

dr Piotr Szenajch

Pisanie socjografii: decyzje strategiczne, nowe
narzędzia, szukanie formy

mgr Magdalena Koperska

Metoda biograficzna w badaniach społecznych.
Macierzyństwo w autonarracji kobiet.
II sesja równoległa
W STRONĘ BADANIA KULTUR

15: 40- 17:25

Aula Schumana B

dr hab. Danuta Uryga

"Nasza szafa" – rola opowieści w porządku

dr Marta Wiatr

symbolicznym kultury szkoły

dr Beata Adrjan

Etnografia w badaniach kultury szkoły-- szanse i
zagrożenia

dr Kinga Lendzion

Znaczenie języków malgaskiego i francuskiego w
codziennym życiu malgaskich uczniów
Od aktywnego seniora do seniora + i z powrotem

mgr Iwona Młoźniak

- o badaniu nie-polityki poprzez dokumenty z
zakresu polityki społecznej

Kilka refleksji ze stosowania obserwacji
mgr Kamil Matuszczyk

uczestniczącej w badaniu migrantów
sezonowych w Polsce
przerwa kawowa 17:25- 17:40

I sesja równoległa
BADACZ POŚRÓD "INNYCH"
17:35-19:00

Aula Schumana B

dr Magdalena Ciechowska

Czynniki integrująco-dynamizujace w pracach
autoetnograficznych. Nowe funkcje
autoetnografii czy nowy model badań
autoetnograficznych?

mgr Mateusz Marczewski

Wiedzy intuicyjna mètis jako narzędzie
konstruowania nowego terenu badań.

mgr Jowita Radzińska

Autoetnografia i obserwacja: możliwości,
wyzwania i skuteczne wykorzystanie w ewaluacji

mgr Karolina Echaust

Doświadczając "bycia pomiędzy" bartnikami –
(po) terenowe refleksje metodologiczne
II sesja równoległa
BADANIA A KREATYWNOŚĆ

17:35-19:00

Aula Schumana A

dr Joanna Golonka-Legut

Muzyka - obraz - słowo w badaniach

dr Martyna Pryszmont- Ciesielska

andragogicznych. Teledysk muzyczny jako
przestrzeń analizy i interpretacji

dr Beata Nessel- Łukasik

W poszukiwaniu nowych metod.
„Wielość rzeczywistości” w Muzeum Józefa
Piłsudskiego w Sulejówku.

mgr Konrad Kuźma

Badanie internetowych społeczności fanów twórcy fan fiction

od 20:00

Wieczór integracyjny

II dzień Sympozjum- 27 czerwca 2019
Wóycickiego 1/3 bud 23
9:30-10:30

Dyskusja nad książką dr Oskara Szwabowskiego
„Nekrofilna produkcja akademicka i pieśni partyzantów. Autoetnografia pracy
akademickiej i dydaktycznej w czasach zombie- kapitalizmu”
Spotkanie z udziałem Autora,
prowadzenie- prof. dr hab. Dariusz Kubinowski
Książka w wolnym dostępie:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/101963/edition/94785/content

10:30- 10:45 przerwa kawowa
I sesja równoległa
10:45- 12:45

BADANIA BIOGRAFICZNE II CZ.
Aula Schumanna A

dr Aneta Ostaszewska

„Nakreśliłam własne przeznaczenie” - praca
biograficzna w kontekście procesu kształtowania
podmiotowości kobiecej na przykładzie autobiografii
bell hooks
Implikacja wątków autobiograficznych w wywiadach

dr Marcin Choczyński

częściowo-ustrukturyzowanych z rozmówcami
starszymi

mgr Tetyana Ouerghi

Metoda biograficzna w badaniach nad przemianą
tożsamości migrantów
w różnych falach migracji

mgr Milena Trojanowska

Analiza autobiograficzna jako (nie)uświadomiony
element badań jakościowych

II sesja równoległa
JĘZYK, DYSKURS, KATEGORIE
10:45- 12:45

Aula Schumanna B

dr hab. Anna Walulik prof. Ignatianum

Analiza kategorialna. Sposób analizy danych, czy
coś więcej?

dr Piotr Pawliszak

Sieciowo-dyskursywna analiza przebiegu
konfliktów w sferze publicznej dotyczących
definiowania i rozwiązywania problemów
społecznych. Przykład negocjowania znaczenia
zmiany klimatu i polityki klimatycznej w Polsce.

dr hab. Małgorzata Bieńkowska prof.

Narracje adopcji

UwB
mgr Ewelina Nowakowska

Empiryczna próba konstruowania tożsamości
ideowej młodej prawicy i młodej lewicy w
warunkach zmian politycznych w Polsce po 2015
roku. Refleksja nad procesem badawczym.

mgr Jan Burbo

Analiza badawcza dotycząca wyobrażeń
zbiorowych i mitów społecznych w zakresie
relacji repatriacyjnych

III sesja równoległa
WYWIAD - WARTOŚĆ I OGRANICZENIA
10:45- 12:45

Aula 116

mgr Aleksandra Furman

Pogłębione wywiady indywidualne w podejściu

współpr. prof. dr hab. Dominika

mieszanym – odkrywanie złożoności postaw

Maison,

polskich konsumentów wobec Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu

dr Katarzyna Gajek

Badacz wobec osobistych doświadczeń Innego

dr K.atarzyna Walentynowicz- Moryl

Badacz jako „towarzysz” w doświadczeniu
niepłodności. O relacji badawczej wytwarzającej
się przy wykorzystaniu indywidualnego wywiadu
asynchronicznego online.

mgr Katarzyna Chotkowska

Sytuacja osób bezdomnych z wyższym
wykształceniem - analiza pogłębionych
wywiadów indywidualnych

12:45- 13:45 przerwa obiadowa

IV SESJA PLENARNA
13:45-15:30

METODA A ETYKA
Aula Schumanna A

dr Adrianna Surmiak

Metodologiczne i etyczne konsekwencje
wynagradzania finansowego badanych.
Perspektywa badaczy jakościowych

mgr Aleksandra Belina

Ku socjologii demaskatorskiej? O badaniach
przyczyn odchodzenia pracowników trzeciego
sektora do grup nieformalnych i ruchów
oddolnych i ich etycznych konsekwencjach

dr Katarzyna Archanowicz- Kudelska

W poszukiwaniu straconego Graala – czyli etyka
w jakościowych badaniach na zlecenie

mgr Klaudia Jankowska

"Kłamca", który ocenia i zwalnia - metodologiczne
i etyczne problemy badań typu mystery shopping

mgr inż. arch. Dagmara Staniszewska

Współpraca naukowa i jak o nią dbać.
Perspektywa fenomenologiczna

15:30- 16:30

DYSKUSJA NA ZAKOŃCZENIE KIM JESTEŚMY ?

TOŻSAMOŚĆ BADACZA WŚRÓD INNYCH WYMIARÓW TOŻSAMOŚCI
DYLEMATY ETYCZNE W TERENIE

