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Cykl seminariów naukowych Katedry Polityki Społecznej i Ubezpieczeo 

Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW pt.:  

„Społeczeństwo i polityka społeczna w nadzwyczajnej sytuacji kryzysowej 

na przykładzie pandemii COVID-19” 

Seminaria odbywają się pod linkiem: 

https://us02web.zoom.us/j/86507744496?pwd=bkF1SENGSG40Q2F4QVFvTUFhYjUyZz09  

 

Głównym celem cyklu seminariów jest identyfikacja mechanizmów rządzących społeczeostwem oraz 

polityką społeczną w nadzwyczajnej sytuacji kryzysowej.   

Pandemia COVID-19 jest tu traktowana jako egzemplifikacja takiej sytuacji, przy czym seminaria mają 

posłużyd zarówno identyfikacji kluczowych problemów i luk badawczych związanych z oddziaływaniem 

pandemii, jak i sformułowaniu szerszych wniosków, pytao oraz hipotez do dalszych badao 

dotyczących funkcjonowania społeczeostwa i polityki społecznej w nadzwyczajnej sytuacji kryzysowej.   

Cykl został podzielony na trzy seminaria, przy czym w każdym z nich główny akcent położony został na 

jedną z trzech perspektyw, tj. 1) perspektywę makrostrukturalną, 2) perspektywę mezo 

i mikrostrukturalną oraz 3) perspektywę dyskursu i przestrzeni publicznej. Podział ten ma charakter 

jedynie porządkowy, bowiem niezależnie od perspektywy przypisanej do danego seminarium, podczas 

wszystkich spotkao będzie przestrzeo na szerszą dyskusję wokół głównego tematu cyklu.   

W pierwszej części każdego spotkania głos zabiorą paneliści, natomiast częśd druga w całości poświęcona 

zostanie dyskusji, do której zaproszeni są wszyscy uczestnicy seminarium. 

Seminarium nr 1.  

18 czerwca 2021 (piątek) 

„Społeczno-polityczne skutki pandemii COVID-19 w perspektywie 

makrostrukturalnej” 

Moderator: prof. Grażyna Firlit-Fesnak 

9:30-9:40 Powitanie 

9:40-9:55 (1) Zagrożenia dla życia i zdrowia (dr hab. Emilia Jaroszewska) 

9:55-10:10 (2) Zagrożenia i wyzwania dla jakości edukacji (dr Justyna Godlewska-
Szyrkowa) 

10:10-10:25 (3) Zagrożenia i wyzwania dla rynku pracy z perspektywy pracowników 
i pracodawców (dr Piotr W. Zawadzki) 

10:25-10:40 (4) „Społeczno-polityczne oraz gospodarcze skutki pandemii COVID-19 
w perspektywie makrostrukturalnej” (dr Robert Staniszewski) 

10:25-11:15 Co wiemy, a czego nie wiemy? Prognozy i kolejne wyzwania - dyskusja 
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Seminarium nr 2.  

25 czerwca 2021 (piątek) 

„Społeczno-polityczne skutki pandemii COVID-19 w perspektywie regionalnej, 

lokalnej i mikrostrukturalnej”  

Moderator: dr Tomasz Żukowski 

9:30-9:40 Powitanie 

9:40-9:55 (1) Sprawstwo i zdolność dostosowania rodziny wobec wyzwań czasu 
pandemii (prof. Grażyna Firlit-Fesnak) 

9:55-10:10 (2) Aktywność obywatelska w czasie pandemii i system wsparcia 
publicznego dla organizacji  pozarządowych (prof. Ewa Leś) 

10:10-10:25 (3) Sytuacja w placówkach pomocy społecznej podczas pandemii - 
Polska na tle międzynarodowym (prof. Mirosław Księżopolski) 

10:25-10:40 (4) Wpływ COVID-19 na procesy migracji i sytuację migrantów - 
kontekst Polski (prof. Cezary Żołędowski) 

10:40-11:30 Co wiemy, a czego nie wiemy? Prognozy i kolejne wyzwania - dyskusja 

 

Seminarium nr 3.  

30 czerwca 2021 (środa) 

„Przestrzeń publiczna, opinia publiczna, debata publiczna  

a pandemia COVID-19”  

Moderator: prof. Cezary Żołędowski 

9:30-9:40 Powitanie 

9:40-9:55 (1) Ewolucja opinii Polaków dot. pandemii COVID-19 w latach 2020-21 
(dr Tomasz Żukowski) 

9:55:10-10 (2) Debata publiczna i zaufanie do instytucji publicznych w sytuacji 
kryzysowej (dr hab. Łukasz Łotocki) 

10:10-10:25 (3) Stosunek do migracji w sytuacji kryzysowej. Perspektywa społeczno-
polityczna oraz medialna (dr Justyna Łukaszewska-Bezulska) 

10:25-10:40 (4) Wyzwania i zagrożenia dla polskiej polityki społecznej związane z 
pandemią COVID-19 (dr Małgorzata Ołdak) 

10:40-11:30 Co wiemy, a czego nie wiemy? Prognozy i kolejne wyzwania - dyskusja 

 

 

 


