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STYCZEŃ
Z początkiem nowego roku praca w Kole Naukowym Socjologów ruszyła bardzo aktywnie.
Pierwsze spotkanie w połowie miesiąca, po przeanalizowaniu wielu pomysłów i propozycji,
zakończyło się utworzeniem wstępnego planu pracy i zadań, które Koło chciałoby
zrealizować w roku 2017.
Wstępnie rozdzielone zostały zadania pomiędzy członków Koła, a także mieliśmy
przyjemność powitać nowych członków, dzięki którym organizacja zyskała wydźwięk
bardziej międzynarodowy, ponieważ studenci porozumiewali się w języku angielskim,
studiowali w Instytucie Socjologii jedną ze specjalności na kierunku socjologia- Intercultural
Communication i pochodzili głównie z Turcji. Wszyscy zostali wdrożeni w nowy plan,
zadania i ochoczo rozpoczęliśmy współpracę oraz realizację postawionych celów.

MARZEC
W marcu członkowie Studenckiego Koła Naukowego Socjologów spotkali się aby omówić
dalsze plany do końca roku. Łukasz Walkowiak zgłosił się do zagospodarowania gazetki
ściennej w Collegium Civitas co też wykonał. Ustalono że gazetka będzie zawierała
informacje dotyczące studentów np. konferencje, spotkania, konkursy. Druga sekcja skupiała
się na wydarzeniach w mieście i informacji dotyczących społeczności Opolan. Członkowie
Koła

pomagali

także

Buddy

Mentor

Programme

przy

organizacji

warsztatów

międzykulturowych dla licealistów na naszej Uczelni. Organizacja Buddy Mentors
Programme współpracuje od kilku lat z Biurem ds. Badań Naukowych i Współpracy z
Zagranicą, która sprawuje nad nią opiekę. Zadaniem organizacji jest pomoc studentom
międzynarodowym,

którzy przyjeżdżają na Uniwersytet Opolski w ramach wymiany studenckiej Erasmus+. Z
racji faktu, iż Instytut Socjologii co semestr gości kilkunastu studentów z zagranicy, kilku
członków Koła działa w organizacji Buddy już od kilku lat i stanowią również część
organizacji Buddy Mentor Programme.
Warsztaty międzykulturowe, które koordynowali Marcin Deutschmann i Magdalena Duszak
zostały przygotowane we współpracy z Kołem i studentów zagranicznych przeznaczone były
dla uczniów liceów znajdujących się w Opolu. Podczas warsztatów uczniowie mieli okazję
poznać studentów m.in. z Turcji, Belgii, Afganistanu, Rumunii, Hiszpanii, Grecji i Gruzji.
Spotkania przebiegały w bardzo przyjemnej atmosferze, studenci przedstawiali informacje o
swoich krajach, odpowiadali na wiele pytań zadawanych przez uczniów, rozwiewali wiele
wątpliwości związanych z tematami politycznymi, ekonomicznymi oraz kulturowymi. Nie

brakowało również wykładu z zakresu socjologii, na tematy funkcjonowania poszczególnych
społeczeństw, postrzegania stereotypów czy różnic kulturowych.

KWIECIEŃ
W kwietniu członkowie Studenckiego Koła Naukowego Socjologów zorganizowało wspólnie
z Urzędem Statystycznym Warsztaty Statystyczne. Tematem była “Analiza opisowa i
prezentacja graficzna”. Odbyły się one w budynku Urzędu w pracowni komputerowej. Były
otwarte dla wszystkich chętnych. W warsztatach wzięło udział 8 osób. Członkowie Koła
postanowili kontynuować współpracę z Urzędem Statystycznym w Opolu i organizować w
przyszłości warsztaty o podobnej tematyce.
Nastąpiło kontynuowanie organizowania warsztatów międzykulturowych przez członków
Koła we współpracy z uczniami liceów i gimnazjów w Opolu oraz organizacją Buddy
Mentor Programme.

MAJ
Maj to czas kiedy Uczelnie Wyższe w Opolu organizują Festiwal Nauki. Członkowie Koła
także włączyli się w organizację tego wielkiego wydarzenia. W ramach nocy nauki zostały
zorganizowane kolejne warsztaty międzykulturowe, mające poszerzyć wiedzę polskich

studentów i nie tylko, o innych i w większości odmiennych kulturach z całego świata.
Studenci z zagranicy prezentowali kultury swoich krajów wszystkim przybyłym gościom.
Prezentowanymi krajami były Ukraina, Belgia, Turcja i Afganistan.

Członkowie Koła brali czynny udział w promocji Instytutu Socjologii na Pikniku
Naukowym. Ze względu na wysoką liczbę studentów zagranicznych, studiujących w
Instytucie Socjologii każdego semestru na równych specjalnościach oferowanych przez
Instytut, Koło Socjologów miało możliwość zaprezentować różnorodność kulturową
studentów.

Podczas dnia pikniku prezentowane były stroje z różnych zakątków świata, które każdy
chętny mógł przymierzyć i usłyszeć o tradycji danego kraju. Studenci zagraniczni

przygotowali swoje tradycyjne i regionalne dania. Można było też spróbować zupełnie
odmiennych słodyczy z innych krajów a w tle usłyszeć niezwykłą i egzotyczną muzykę z
Afganistanu oraz Turcji.

Dla najmłodszych przygotowaliśmy wiele gier i zabaw, a dla najbardziej aktywnych
uczestników przygotowaliśmy nagrody w postaci książek i słodyczy. Wszyscy uczestnicy
mogli wysłuchać ciekawych historii od studentów z zagranicy, dotyczących zarówno ich
krajów, jak i pobytu w Opolu a także zgłębić wiedzę na temat któregoś z krajów. Polscy

członkowie Koła chętnie zachęcali do zapoznania się z bogatą ofertą Instytutu Socjologii.
Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem.
Pod koniec miesiąca zostały zorganizowane ostatnie warsztaty międzykulturowe.

LISTOPAD
Został wybrany nowy Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Socjologów oraz dołączyli
nowi członkowie Koła, w tym studenci tureccy z wymiany Erasmus+. Podjęto także decyzję
o tym, co planujemy organizować w bieżącym roku akademickim 2017/2018. Ustalono
dalsze zagospodarowanie gazetki ściennej, czym zajęła się Marta Furcoń. Małgorzata Teuber
zadeklarowała koordynację wydania magazynu “Interakcje”. Łukasz Walkowiak zgłosił chęć
organizacji “Spotkań z lokalną socjologią” oraz ponownie Warsztatów Statystycznych.
Wszyscy wyrazili również chęć zorganizowania seminarium tematycznego (minikonferencji)
i aktywnego uczestnictwa w Festiwalu Nauki 2018.

