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 Koło Socjologii Collegium Civitas jest organizacją zrzeszającą studentów Collegium Civitas pragnących 
w trakcie swoich studiów pogłębić nie tylko swoją wiedzę, ale również nauczyć się wykorzystywać ją w kreaty-
wny i bardzo zindywidualizowany sposób. Jesteśmy grupą, która przede wszystkim stara się realizować 
projekty będące inicjatywą jej członków tym samym pozwalając rozwijać osobiste zainteresowania i w pełni 
doświadczyć życia studenckiego. Z jednej strony nasza działalność to oczywiście projekty badawcze oraz 
organizacja konferencji oraz wykładów z drugiej zaś zajmujemy się również animacją życia naszej alma mater 

organizując różnego rodzaju imprezy czy konkursy rozrywkowe. 

 W naszym dorobku mamy badania przeprowadzone w 
całości przez naszych studentów dotyczące zagadnień życia 
społecznego . Z ich pomocą członkowie koła mają wyjątkową 
możliwość w praktyce wykorzystać wszystkie metody, o których 
uczą się na wykładach i zobaczyć jak to jest być częścią zespołu. 
Jedno z naszych ostatnich badań dotyczyło opinii studentów 
odnośnie Biura Karier i miało na celu pomoc w ulepszeniu komu-
nikacji wewnątrzuczelnianej. Jednym z naszych większych 
przedsięwzięć było dwukrotne zorganizowanie prawyborów parla-
mentarnych oraz prezydenckich, które pozwoliły poznać 

ukierunkowanie polityczne studentów CC. 

 Kolejnym, już wspomnianym elementem naszej 
działalności, jest organizacja konferencji. Niektóre z nich 
organizowane są na wielką skalę, jak ogólnopolskie spot-
kanie kół socjologii Socjoagora 2010, którego byliśmy 
gospodarzem. Inne, nieco mniejsze, niekiedy związane są z 
zapraszaniem gości, którzy odpowiadają na nasze pytania, 
niekiedy zaś są to nawet wykłady prowadzone przez 
naszych członków. 
 Spotkania takie jak “Spacer z Kapuścińskim” czy 
“Dokąd zmierza nauka?” uświetnione przez gości takich jak 
rektor uczelni prof. Edmund Wnuk - Lipiński czy prof. 
Eugeniusz Cezary Król były niewątpliwymi sukcesami 
naszej organizacji. Z najświeższych przedsięwzięć tego 
typu warto wspomnieć bardziej popularnonaukową 
prezentację, której podjeliśy się we współpracy z kołem 

komiksu pt. “Superbohaterowie jako opium dla mas”.
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 Warto również wspomnieć 
parę słów o wydawanej przez nasze 
koło gazecie zwanej “Socjosfera”. 
Została ona stworzona przez 
członków KSCC jako forum na nasze 
prace socjologiczne, ale również jako 
publikacja dotycząca �lmu, hobby i 
bieżących wydarzeń.
  Do tej pory ukazało się 
łącznie sześć numerów jednak  
liczymy, iż w przyszłości stworzymy 
więcej wydań, które bedą dalej 

cieszyć się powodzeniem. 

 W końcu, należy powiedzieć o punkcie cieszącym się największym powodzeniem czyli organizacji 
imprez juwenaliowych. We współpracy z samorządem Collegium Civitas, KSCC jest co roku odpowiedzialne 
za organizacje motywu przewodniego i stoiska na juwenaliach warszawskich. Las Vegas, muzyka czy wiele 
innych zawsze spotykają się z pozytywną reakcją i dużym zainteresowaniem uczestników. Co ważne, dają 

również sporo zabawy samym organizatorom. 

 Serdecznie zachęcamy wszystkich do dołączenia do nas. Każdy w naszych szeregach może znaleźć 
coś dla siebie niezaleznie czy interesuje go praca naukowa, organizacja imprez, czy po prostu chce być 

częścią życia akademickiego naszej uczelni. 


