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Dziesięciolecie Instytutu Socjologii
- osiągnięcia i perspektywy

DR MARIA ZIELIŃSKA I PROF. LESZEK GOŁDYKA – OBECNA I BYŁY DYREKTOR IS

W bieżącym roku przypada jubileusz 10-lecia istnienia
Instytutu Socjologii w Zielonej Górze. W ciągu dekady
Instytut zaistniał na mapie znanych ośrodków naukowobadawczych oraz dydaktycznych jako młoda, lecz znacząca i prężnie rozwijająca się placówka.
W dorobku IS znajduje się prawie pół tysiąca publikacji
różnego rodzaju (monografie, prace zbiorowe, artykuły,
raporty, ekspertyzy i inne). Instytut zorganizował (lub
brał udział w organizacji) 8 konferencji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Działalność Instytutu
doceniana jest w kręgach naukowych – krajowych i zagranicznych, o czym świadczą: udział czołowych socjologów polskich w przedsięwzięciach organizowanych
przez Instytut (udział w konferencjach, publikacjach),
częste przywoływanie w literaturze przedmiotu publikacji
socjologicznego ośrodka zielonogórskiego, wysokie
oceny recenzentów, duże zainteresowanie Instytutem
i jego działalnością w środowiskach naukowych, a także
przychylność wobec rozwijającej się placówki oraz rozwój współpracy międzynarodowej (z ośrodkami w USA,
Kanadzie, Holandii, Niemczech, Rumunii, Ukrainie,
Rosji, Bułgarii, Czechach). Pracownicy Instytutu są
członkami ważnych instytucji naukowo-badawczych (np.
PAN), wchodzą w skład zespołów wydawniczych i in.
Działalność Instytutu Socjologii jest ważna również poza środowiskiem socjologicznym. Pracownicy Instytutu
są proszeni o komentarze w sprawach społecznych,
pełnią funkcje eksperckie oraz konsultacyjne w różnego
rodzaju instytucjach, uczestniczą w zespołach naukowych przygotowujących projekty przepisów. Znaczna
część publikacji powstających w Instytucie dotyczy problemów Polski Zachodniej, a środowiska regionalne
znajdują tu informacje ważne dla praktyki społecznej.
Pracownicy są laureatami nagród Rektora UZ, nagród
Prezydenta Miasta Zielona Góra, czasopisma gospodarczego „Puls”, a poza środowiskiem regionalnym
jednej z najbardziej prestiżowych nagród socjologicznych w Polsce - nagrody im. Stanisława Ossowskiego
przyznawanej przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
Obok osiągnięć na polu naukowo-badawczym Instytut

odnotowuje i szczyci się sukcesami w kształceniu studentów. Stale doskonalone są metody dydaktyczne,
rozwijane są nowe kierunki kształcenia. Powstają podręczniki oraz publikacje łączące wiedzę naukową z doświadczeniem. Wydawnictwa te są znane i stosowane
także w innych ośrodkach akademickich w kraju i za
granicą. Studia socjologiczne cieszą się niesłabnącym
od lat dużym zainteresowaniem (w Polsce studiuje ten
kierunek ok. 20 000 studentów). W Zielonej Górze socjologię studiowało 1500 osób. Od 1994 roku do końca
2003 roku ukończyło tu studia i uzyskało magisterium
z zakresu socjologii około 400 osób.
Instytut sukcesywnie rozbudowuje bazę biblioteczną
dla studentów. Dydaktycy włączają w programy nauczania najnowsze idee i osiągnięcia. Kurs socjologii jest
połączeniem tradycji i nowoczesności – tradycyjny uniwersytecki system kształcenia oparty na wykładach,
konwersatoriach i ćwiczeniach uzupełniony jest o nowoczesne multimedialne sposoby operowania informacją.
Kadra IS dba o to, by wiedza studenta poszerzona była
o dokonania innych nauk pokrewnych socjologii, oraz by
absolwenci byli wyposażeni w pewne umiejętności praktyczne zwiększające ich szanse na rynku pracy. Studia
socjologiczne przygotowują do pracy w instytucjach
administracji państwowej i samorządowej, w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, w instytucjach doradczoconsultingowych, w ośrodkach badania opinii społecznej. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiające im podjęcie pracy w charakterze specjalistów
w zakresie marketingu, public relations, zarządzania
i kierowania zespołami ludzkimi, pomocy społecznej,
profilaktyki, resocjalizacji, a także przygotowania i prowadzenia badań społecznych itp.
Obok dobrego przygotowania do pracy zawodowej
w kursie 5-letnich studiów magisterskich (w tym zawierają się m.in. obozy naukowe, zajęcia komputerowe, poszerzone kursy języków obcych), Instytut oferuje studentom udział w krajowych i międzynarodowych programach stypendialnych, współudział w publikacjach pracowników Instytutu, działalność w ramach Koła Naukowego Studentów (działania naukowo-badawcze, obozy
naukowo-wypoczynkowe, działalność popularyzatorska).
Do najbliższych planów Instytutu
należy stałe doskonalenie jakości
kształcenia oraz rozbudowywanie
i uatrakcyjnienie oferty dla studentów. W 2008 roku Instytut Socjologii w Zielonej Górze będzie gospodarzem 13. Ogólnopolskiego
Zjazdu Socjologicznego – największej konferencji socjologicznej
w Polsce, na którą przyjeżdża
zwykle ok. 1000 uczestników –
socjologów z całej Polski. Dotychczasowe osiągnięcia i szeroko
zakrojone plany na przyszłość
zachęcają do podjęcia studiów
i kształcenia na kierunku socjologia w Uniwersytecie Zielonogórskim. Naprawdę warto!
Maria Zielińska,
Magdalena Pokrzyńska
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