PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
Czwartek, 28 czerwca
9.00–11.00

Oficjalne rozpoczęcie Sympozjum
Powitanie: Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Filozoficznego UJ dr hab. Jacek Nowak, Dyrektor Instytutu Pedagogiki UJ
dr hab. Anna Gaweł, Dyrektor Instytutu Socjologii UJ dr hab. Marcin Lubaś

Collegium Novum
aula

Dyskusja panelowa: Nowe metodologie, nowe technologie i innowacje w polu badań jakościowych
Prowadzenie: dr Grzegorz Bryda. Dyskusja: prof. dr hab. Krzysztof Konecki, dr hab. Marcin Lubaś, dr Jakub Niedbalski,
dr hab., prof. UR Dariusz Wojakowski

11.00–12.00
12.00–14.00

Przerwa kawowa
Obrady w sekcjach
SEKCJA I Wyzwania etyczne i metodologiczne (1)

Collegium Broscianum
Collegium Broscianum
sala 60

dr Jakub Niedbalski

Z centrum do marginesu i z marginesu do centrum. Poszukiwanie
poza oczywistym czyli etnoresocjalizacja. Konteksty etyczne
Etyczne, metodologiczne i techniczne aspekty badań
prowadzonych wśród osób z niepełnosprawnością

dr Monika Jakubowska

Etnografia w badaniu kultury szkoły

dr Urszula Tokarczyk–Bar

Obowiązki domowe w świetle badań shadowingowych

dr hab. Małgorzata Michel

SEKCJA II Strategie analizowania i postępowania z danymi (1)
dr Joanna Gajda
dr Mariola Gańko–Karwowska
dr Grzegorz Bryda
prof. dr hab. Barbara Józefik, dr Bernadetta Janusz

SEKCJA III Refleksyjność i refleksywność (1)

14.00–15.00

sala 81

dr Magdalena Ciechowska

Autoetnografia jako metoda badawcza prac dyplomowych –
dylematy etyczne i metodologiczne

dr Grzegorz Dąbrowski

Autoetnografia z perspektywy muzyka

dr hab. Anna Kacperczyk
dr Oskar Szwabowski, mgr Paulina Wężniejewska, mgr Colette
Szczepaniak, mgr Marcin Pławski

Problemy kolaboratywnych praktyk autoetnograficznych

Lunch

sala 61

Archiwizacja i analiza – wyzwania w realizacji badań jakościowych
Rekonstrukcjonizm jako sposób/kryterium uwiarygodnienia badań i
danych jakościowych. Próba konceptualizacji
Od CAQDAS do Text Miningu. Nowe trendy w analizie danych
jakościowych
Przekazy transgeneracyjne dotyczące płci w rodzinach polskich
psychoterapeutów

O problemach pisania współautoetnografii o współautetnografii

Collegium Broscianum

15.00–17.00

Obrady w sekcjach
SEKCJA II Strategie analizowania i postępowania z danymi (2)
mgr Feliks Matusiak, dr Bernadetta Janusz, prof. Anssi Peräkylä
dr hab. Emilia Soroko
dr Krzysztof Tomanek, Bartłomiej Popęda
mgr Natalia Martini

Konwersacyjne sposoby balansu pomiędzy małżonkami w terapii
par: tracenie i odzyskiwanie neutralności
Decyzje badacza podczas transkrypcji badawczych rozmów
psychologicznych
Analiza wypowiedzi ankietowych. Text mining – analiza sentymentu:
człowiek vs maszyna
Transkrypcje przestrzenne: analiza danych jakościowych w
środowisku GIS

SEKCJA III Refleksyjność i refleksywność (2)
dr Olga Nowaczyk, dr Agata Krasowska
dr Katarzyna Majbroda
prof. dr hab. Krzysztof Konecki

19.30

Wieczór integracyjny

Collegium Broscianum
sala 61

sala 81
Refleksyjność badaczki
Refleksyjność w antropologicznej praxis. Autoetnografia w
kontekście teorii sprawstwa Margaret Archer
Ontologiczna niepewność. Czego możemy nauczyć się praktykując
socjologię?

Stara Zajezdnia

Piątek, 29 czerwca
9.00–11.00

Dyskusja panelowa: Dylematy etyczne i metodologiczne w praktyce badań jakościowych
Prowadzenie: dr hab. Małgorzata Michel. Dyskusja: dr Jerzy Baradziej, prof. dr hab. Jan Hartman, prof. dr hab. Dariusz Kubinowski

11.00–12.00
12.00–14.00

Przerwa kawowa
Obrady w sekcjach
SEKCJA IV Metody mieszane
dr Magdalena Kapała

dr Małgorzata Krywult–Albańska

dr Marek Niezabitowski
dr Renata Wojciechowska
mgr Danuta Życzyńska–Ciołek

Jak badać duchowość w psychologii – propozycja metody
Triangulacja metod w badaniach terenowych na przykładzie badań
Matthew Desmonda nad eksmisjami w Milwaukee (Wisconsin,
USA)
Typologia przyczyn pozostawania osób starszych w aktualnym
środowisku zamieszkania do końca życia – ujęcie jakościowe i
ilościowe
Proces badawczy w ekonomii
Zmiany w życiu widziane przez pryzmat dwóch badań: ilościowego
i jakościowego

SEKCJA V O wywiadzie i za pomocą wywiadu (1)

sala 61

dr Magdalena Lachowicz

Nowe modele ojcostwa w Polsce. Doświadczenia z zastosowania
wywiadów biograficznych w badaniu przemian rodziny
Temporalne i przestrzenne dylematy menedżerów. Rekonstrukcja
praktyk neutralizacyjnych
Anatomia protestu w dobie modernizacji społecznej. Badania
protestu w Europie Wschodniej w perspektywie socjologii
jakościowej

dr Aldona Molesztak

Funkcjonowanie żołnierzy zawodowych na misji stabilizacyjnej

dr Marta Bierca
dr Waldemar Dymarczyk

SEKCJA VI Strategie badawcze (1)
mgr Sylwia Guzdek, mgr Piotr Guzdek
mgr Konrad Kuźma
mgr Paulina Nowotarska
mgr Anna Pokrzywa
dr Patrycja Rozbicka

14.00–15.00

Lunch

Collegium Broscianum
sala 79
Collegium Broscianum
Collegium Broscianum
sala 60

sala 81
Postawy studentów kierunków ekonomicznych wobec eutanazji
Eksploratorzy miejsc opuszczonych jako społeczny ruch
ekspresywny
Obrazy ciała prezentowane w reklamach telewizyjnych – analiza
wizualna
E–sąsiedztwo – czym jest i jak je badać? Refleksje z terenu
Komunikowanie (z). Adaptacja (do). Codzienność uchodźców w
Polsce w słowach i obrazach

Collegium Broscianum

15.00–17.00

Obrady w sekcjach
SEKCJA I Wyzwania etyczne i metodologiczne (2)
prof. dr hab. Dariusz Kubinowski
dr Adrianna Surmiak
dr Bogusława Piasecka
dr hab. Krzysztof Drabik

Collegium Broscianum
sala 60
Anonimizacja w badaniach jakościowych – dylematy etyczne i ich
poznawcze konsekwencje
Anonimowość z perspektywy badaczy jakościowych. Doświadczenia
i dylematy etyczne
Między motywacją a nieufnością – refleksje na temat wywiadów z
dyrektorami szkół
Dylematy metodologiczne w naukach o bezpieczeństwie. Aspekty
epistemologiczne

SEKCJA V O wywiadzie i za pomocą wywiadu (2)
dr Katarzyna Gajek
dr Bernadetta Janusz, prof. dr hab. Barbara Józefik
dr Marta Warat, dr Ewa Krzaklewska, mgr Aleksandra Migalska
dr Katarzyna Archanowicz–Kudelska

sala 61
Społeczno–kulturowy kontekst tworzenia narracji. Przykład
kobiecych narracji autobiograficznych
Przekonania terapeuty par dotyczące ról związanych z płcią
Zogniskowane wywiady grupowe jako metoda upodmiotowienia
badanych?
Wszystkie światła na nas – badacz jakościowy w komercyjnych
badaniach rynkowych i społecznych

SEKCJA VI Strategie badawcze (2)
dr hab. Henryk Mizerek
dr Katarzyna Grzesiak–Bramańska

dr Małgorzata Turczyk
dr hab. Małgorzata Bieńkowska
dr Barbara Drapikowska, dr Ilona Urych

sala 81
Studium przypadku jako źródło cierpień i uniesień badacza
Retrospektywna autoewaluacja badań zrealizowanych metodą
etnograficznego studium przypadku
Podejście mozaikowe jako metoda poznania doświadczania przez
dzieci prawa. Możliwości metodologiczne i dylematy badacza –
refleksje po pilotażu badań
Rodzic adopcyjny jako inny w polskim dyskursie rodzicielskim
Zastosowanie metod i technik jakościowych w naukach o
bezpieczeństwie na podstawie wybranych przykładów

17.00–18.00

SESJA POSTEROWA
mgr Monika Łozińska
mgr Aleksandra Gutowska
dr Marta Warat, dr Ewa Krzaklewska, mgr Aleksandra Migalska
mgr Magda Prokopczuk
dr Martyna Pryszmont–Ciesielska
mgr Konrad Kuźma
dr Rozalia Ligus
mgr Sylwia Guzdek, mgr Piotr Guzdek
dr Dorota Zdybel
mgr Natalia Martini

19.00

Spacer tematyczny po Krakowie

Collegium Broscianum
Wywiad fenomenograficzny z przestępcami. Dylematy etyczne i
prawne
Pocztówki z Kibery – „największego” slumsu Kenii
ACT – Communities of Practice for Accelerating Gender Equality
and Institutional Change in Research and Innovation across Europe
Aplikacja etnografii wielozmysłowej w badaniach społecznych.
Szanse i ograniczenia
Mikroświaty macierzyństwa w perspektywie metodologii wizualnych
Ekwipunek dźwigany codziennie: co kryje męski plecak? Badania
pilotażowe
Pozaformalne przestrzenie uczenia się badacza „w terenie”.
Dylematy i przymusy etyczne
Postawy studentów kierunków ekonomicznych wobec eutanazji.
Studium empiryczne z bioetyki końca życia
Fenomenografia w badaniach dziecięcych koncepcji umysłu.
Możliwości i ograniczenia
Kraków bezdomny. Wystawa fotografii autorstwa bezdomnych
mieszkańców Krakowa

Collegium Broscianum

Sobota, 30 czerwca
9.00–11.00

Obrady w sekcjach
SEKCJA VII Poza kanonem

Collegium Broscianum
sala 60

dr Justyna Spychalska–Stasiak

Sens i rzemiosło socjologii – o rozmywaniu granic między nauką i
sztuką
Zwrot narracyjny i performatywny w badaniach społecznych.
Źródła, możliwości, wymagania metodologiczne
Kiedy badanie staje się sztuką. Bricolage w praktyce badań nad
edukacją

mgr Magda Prokopczuk

Wielozmysłowość przestrzeni mobilnej pracy

dr Irena Szlachcicowa
prof. dr hab. Mirosława Nowak–Dziemianowicz

SEKCJA VIII Metody badania dyskursu i treści
dr hab. Sławomir Banaszak
dr Wojciech Doliński
dr hab. Barbara Jabłońska
dr Justyna Ratkowska–Pasikowska

mgr Karolina A. Dobosz

11.00–12.00
12.00–14.00

sala 61
Analiza zawartości w badaniu polskich menedżerów
Janusowe oblicze współczynnika humanistycznego tekstów
pisanych – perspektywa twórcy i obserwatora
Krytyczna analiza dyskursu muzycznego – uwagi metodologiczne
Jak pisze się o seksualności? W poszukiwaniu stylów narracji
naukowej
Analiza dyskursu i analiza ramowania – analityczna użyteczność
połączenia perspektyw w badaniu dyskursu na temat konfliktu
izraelsko-palestyńskiego

Przerwa kawowa
Dyskusja panelowa: Badania jakościowe – między nauką a sztuką
Prowadzenie: dr Grzegorz Bryda, dr hab. Małgorzata Michel. Dyskusja: dr hab. Anna Kacperczyk, prof. dr hab. Krzysztof Konecki,
prof. dr hab. Dariusz Kubinowski, prof. dr hab. Marian Niezgoda, dr Irena Szlachcicowa, mgr Magdalena Zych

Oficjalne zakończenie Sympozjum

Collegium Broscianum
Collegium Broscianum
sala 79

