Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej
Katedra realizuje badania w kilku obszarach tematycznych, które powiązane są z problematyką
1) moralności, 2) niepełnosprawności i 3) studiów miejskich.
Dr hab. Wojciech Pawlik, prof. ucz. od lat zajmuje się problematyką przemian etycznych w
społeczeństwie polskim i współczesnym świecie. Podejmuje też zagadnienia związane z
problematyką emocji i empatii jako kategorią wyjaśniającą procesy etyczne w szerszym
kontekście społecznym.
Prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys zajmuje się teoretycznymi i empirycznymi
badaniami poświęconymi sytuacji społecznej, prawnej, psychologicznej osób
niepełnosprawnych. Realizuje także projekty aplikacyjne poświęcone rozwiązywania
problemów osób niepełnosprawnych.
Dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz. od lat zajmuje się teorią queer. Obszarem jego
zainteresowań badawczych i publikacji naukowych są związane z tym zagadnienia
performatyki, cielesności, seksualności, przemocy symbolicznej i dyskursu publicznego.
Dr hab. Barbara Lewenstein i Dr Magdalena Środoń analizują sytuację miejską z
perspektywy aktywności mieszkańców w działaniach na rzecz miejsca zamieszkania, ruchach
miejskich, politycznej aktywność wokół wyborów samorządowych, a także lokalnych
inicjatyw sąsiedzkich.
Dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka, prof. ucz. zajmuje się zagadnieniami
współczesnych teorii socjologicznych, zwłaszcza z punktu widzenia badań biograficznych i
biografistyki. Jest też autorką wielu badań i publikacji poświęconych antropologii i socjologii
zamieszkiwania.
Dr Agnieszkę Kumaniecką- Wiśniewską zajmuje się badaniami problemów rodzin i
macierzyństwa w kontekście niepełnosprawności.
Dr hab. Paweł Możdżyński zajmuje się studiami miejskimi, prowadząc projekty badawcze
poświęcone tematyce przemian współczesnej sztuki społecznej w przestrzeni publicznej miast
oraz akcjologicznym i estetycznym zagadnieniom perfomatywności w „polu sztuki”.
Dr Magdalena Łukasiuk prowadzi badania teoretyczne i empiryczne z zakresu socjologii
zamieszkiwania oraz analizuje przemiany miast z perspektywy socjologii architektury,
zwłaszcza w kontekście wpływu materialnej struktury miasta na zachowania społeczne.
Badania Katedry realizowane są w ramach badań statutowych, grantów krajowych i
europejskich a także funduszy pozarządowych. Prowadzone są także liczne działania
eksperckie na rzecz instytucji publicznych, takie jak: ewaluacje, opracowywanie strategii
programowych, realizacja badań terenowych na zlecenie instytucji samorządowych,
pozarządowych i agent centralnych.

