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W katedrze prowadzimy obecnie badania m.in. na poniższe tematy: 
 
Prawa kobiet (prof. dr hab. Małgorzata Fuszara): Wieloletnie badania obecnie koncentrują się na 
aktywności politycznej kobiet w dwóch jej formach a/ na udziale  w zinstytucjonalizowanej polityce 
i w nadchodzących wyborach /b/tworzeniu  formalnego  i niesformalizowanego  ruchu kobiecego 
będącego wyrazem kształtującej się tożsamości oporu.  
 
Wzory sporów i ich rozwiązywania (prof. dr hab. Jacek Kurczewski, prof. dr hab. Małgorzata Fu-
szara)  Podstawowy wymiar analizy to wybór miedzy prywatnym i oficjalnym, a zwłaszcza sądowym  
sposobem rozwiązywania  konfliktów. Badania pokazały, że wybór ten związany jest raczej z  ogól-
nymi stereotypami na temat  funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości niż z doświadczeniem oso-
bistym. 
  
Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych (prof. Jacek Kurczewski)   Wzory po-
kojowego rozwiązywania sporów badano na poziomie międzynarodowym skupiając się na stosun-
kach Polaków z sąsiadami (Niemcami, Ukraińcami, Białorusinami, Litwinami, Rosjanami). Stwier-
dzono przewagę nastawień koncyliacyjnych oraz podatny na rozbudzenie potencjał antagonistyczny 
związany z historycznymi konfliktami i ich współczesną interpretacją. Ważną rolę odgrywają w po-
stawach wzajemnych lokalne doświadczenia kontaktu i konfliktu. 
 
Whistleblowing w polskiej administracji publicznej (dr hab. Jolanta Arcimowicz): Przedmiotem 
badań są: a) praktyki urzędowe dotyczące donosów, whistlebowingu i obywatelskiego informowania, 
b) zmiany jakie dokonały się w Polsce w związku z donosami, b) społeczna ocena donosów, 
donosicieli i sygnalistów, c) prawne regulacje dotyczące sygnalistów. Interesuje nas odpowiedź na 
pytanie, czy i jak zmieniła się praktyka urzędowa wobec instytucji donosu i demaskacji. 
 
Natura a płeć osoby. Koncepcje prawnonaturalne w ujęciu ekologicznym a współczynnik 
humanistyczny (dr hab. Aneta Gawkowska): Analiza dotyczy  koncepcji natury w ujęciu 
prawnonaturalnym w powiązaniu z ideą osoby ludzkiej, a zwłaszcza ciała i płci w ich rozumieniu 
rozpiętym między determinizmy biologiczne a konstrukcje kulturowe. Autorka podejmuje dyskusję 
z koncepcją „współczynnika humanistycznego” Floriana Znanieckiego w  zestawieniu  z podejściem 
ekologicznym do natury osoby ludzkiej. 
 
Wiedza kulturowa kobiet (dr Aleksandra Herman): Celem badań jest rozpoznanie wiedzy 
współdzielonej i współkonstruowanej przez kobiety, a zwłaszcza wiedzy podtrzymującej tożsamość 
etniczną i religijną wspólnoty. Dotarcie do tej wiedzy jako odrębnej od zmaskulinizowanej wiedzy 
ogólnej umożliwiły badania wśród przesiedlonych kobiet z mniejszości narodowych i etnicznych.. 
 
Konstruowanie płci kulturowej w okresie dzieciństwa (dr Anna Krajewska): Badania koncentrują się 
na zagadnieniu równości i nierówności w procesie konstruowania płci kulturowej w okresie 
dzieciństwa. Przedmiotem badań są  wybrane elementy materialnej kultury dzieciństwa analizowane 
zarówno z perspektywy  gender jak i zmieniających się teorii dzieciństwa.  
 
Tradycja czy nowoczesność? (dr Joanna Śmigielska): Badania dotyczą przemian w zakresie 
obyczajowości rodzinnej na wsi, transmisji stylów życia, wyznawanych wartości i postaw w życiu 
codziennym, a zwłaszcza międzypokoleniowych przekazów w zakresie podziału obowiązków w 
rodzinie, pozycji i praw kobiet oraz  wpływ opisywanych przekazów na kształt współczesnej rodziny. 
 

 


