
Opis przeszłych działań Koła Naukowego Studentów Socjologii UKW 

 
Organizacja „Dnia Socjologa” oraz „Wigilii Socjologa” 

 

KNSS organizowało imprezy naukowo-integracyjne. Wydarzenia te miały charakter naukowy – 

wykładowcy proszeni byli o wygłoszenie kilku krótkich wykładów. Ponadto każdorazowo 

organizowane było spotkanie integracyjne, na które zaproszeni byli wykładowcy socjologii oraz 

studenci UKW studiujący socjologię. Podczas imprezy organizowane były między innymi 

socjologiczne konkursy (dla wykładowców i studentów) z nagrodami. 

 

Projekty badawcze 

 

W roku akademickim 2012/2013 KNSS realizowało projekt badawczy „Potrzeby rewitalizacyjne 

Starego Fordonu”. Odbiorcą zadania była Miejska Pracowania Urbanistyczna Urzędu Miasta 

Bydgoszczy. Metodą badawczą, jaką posługiwał się zespół badawczy, były kwestionariusze ankiety. 

Badanie przeprowadzane było na terenie Starego Fordonu z zachowaniem zasad reprezentatywności 

(losowa próba probabilistyczna). Przybliżona liczba próby badawczej to 100 osób. Efektem zadania 

było przygotowanie końcowego raportu z badań (przedstawione zostały dokładne dane statystyczne) 

oraz sformułowanie rekomendacji dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Urzędu Miasta 

Bydgoszczy. Raport z badania udostępniony został na stronie Urzędu Miasta Bydgoszczy. 

 

W roku akademickim 2012/2013 KNSS realizowało projekt badawczy na zlecenie Żużlowego 

Klubu Sportowego Polonia Bydgoszcz. 

 

Inne działania 

 

KNSS brało udział w szeregu spotkań i imprez o charakterze naukowym, kulturalnym i społecznym. 

W grudniu 2015 roku członkowie koła brali udział w spotkaniu zorganizowanym przez 

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na którym Szymon Ossowski i Bartosz Wilk 

dawali praktyczne rady, jak aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz jawności w życiu 

publicznym, a także jak formułować wnioski o udostępnienie informacji publicznej i co można 

zrobić, jeśli nie otrzymamy odpowiedzi na nasze wnioski.  

 

W styczniu 2016 roku Koło brało udział w debacie przed przedstawieniem „Grona gniewu” w 

Teatrze Polskim, które to porusza istotny problem migracji ludzi za pracą i poczucia niepewności w 

kapitalistycznym świecie. Dyskusje zdominowała próba wyjaśnienia, czy prekariat stał się klasą 

społeczną i jako klasa jest świadomy swojej siły.  

 

W lutym 2016 roku członkowie KNSS wybrali się do teatru na przedstawienie „Romville”, aby 

potem wspólnie podyskutować nad rolą i siłą  stereotypów w naszym życiu i umiejętności patrzenia 

na drugiego człowieka bez uprzedzeń.  

 

W marcu 2016 roku KNSS wybrało się z wizytą na WELCONOMY FORUM w Toruniu, w drugim 

dniu obrad pod hasłem: Nauka w służbie innowacyjności. 

 

KNSS regularnie organizowało filmowe spotkania dyskusyjne – na przykład debatowano nad rolą 

pracy w życiu człowieka i wyzyskiem opartym na taniej sile roboczej oraz nieprzestrzeganiu norm 

bezpieczeństwa czy higieny pracy w oparciu o dwa filmy dokumentalne. 

 

 

 


