
Memo 2006-12-11
 

Pierwszym punktem naszego spotkania były podziękowania za stronę internatową oraz tablicę 
informacyjną. Dzięki TomekJ Ze swojej strony dziękuję również za uznanie ze strony Iki i 
AgatyJ

1.    ZJAZD SOCJOLOGICZNY – wrzesien 2007 PTS – czym moglibyśmy się zająć?

 Temat: Adaptacja do swojego miasta

•        Badanie na przyjezdnych

•        Zżywanie się z miastem

•        Badanie na studentach 1 roku oraz oddzielnie na starszych rocznikach (osoby przyjeżdżające)

•        Adaptacja jako przystosowanie – akulturacja

•        Warszawa – moje miasto?

•        Usamodzielnienie się w mieście

•        Odrzucenie miasta „z góry” (przyjechałem tu, bo musiałem, nie lubię i nigdy nie polubię 
Warszawy)

•        Kontakt z miastem

•        Objawy/ proces/ zmiany

Spotkanie z ludzmi z Koła z UW jest we wtorek. Szczegóły u Iki. 

 

2.    Badanie dla rektora – są już przesłane dane do analizy – spotkanie do tego badania z Jackiem 
Bielińskim – 18(poniedziałek!)grudnia o godz. 16.30 Zainteresowanych proszę o przybycieJ 
Będziemy rozdzielać pracę.

3.    Sonda – badania opinii studentów – problem czy robimy badanie reprezentatywne czy też 
nie? Podjęli się tego badania : Agata, Tomek, Jacek, Łukasz, Piotrek.

4.    Socjologia wizualna – temat przyszłorocznej konferencji w Białymstoku – “Granice”. 
Spotkanie sekcji z Kasią Iwińską – 18. 12 o godz. 18.00

5.    Sekcja dyskusyjna – zmiana profilu – cykl dyskusji, debat, zakończone podsumowującą 
konferencją. Maila na ten temat juz dostaliście. 

6.    Szkolenia – pomysł organizowania szkoleń na temat:

•        Zarządzanie projektami

•        Organizacja czasu

Prowadzone przez niejakiego, tajemniczego (części Koła znanego) Bartka ;) czas trwania 
konferencji : 6,8 godzin dziennie, oczywiście z przerwami. Szkolenie dla ok. 15 osób. Koszty 
nie zostały jeszcze do końca ustalone, ale coś ok. 50 złotych za godzinę za trenera za cała grupę. 
Postaramy sie o dofinansowanie. 

7.    DKF – zainteresowany współpracą z naszym Kołem jest pan Marek z Domu Kultury na 
Gocławiu. Filmy wyświetlany byłyby właśnie tamJ  Sprawą zajmie się Ania Kolczynska z II roku.
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