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ANALITYKA SPOŁECZNA – Nowy Kierunek na Uniwersytecie Łódzkim od 2013r. 
Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny UŁ.  
 

Analityka społeczna to kierunek łączący nowoczesne i interdyscyplinarne podejścia z 
obszaru nauk społecznych. Jest innowacyjną odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się 
rzeczywistość społeczną, zachodzące w jej obrębie zjawiska, procesy i zdarzenia, 
oddziałujące na kierunek i tempo zmian we współczesnym świecie.  

Zadaniem analityki społecznej jest wykorzystanie aktualnej wiedzy z zakresu nauk 
społecznych oraz dyscyplin pokrewnych i zastosowanie jej w celu diagnozowania, 
rekonstruowania, objaśniania i prognozowania zjawisk związanych z działaniem ludzi, grup, 
organizacji i społeczeństw w kontekście procesów od poziomu mikro (lokalnych) aż po 
makro (globalne).  

Analityka społeczna nie poszukuje odpowiedzi na pytania o istotę społeczeństwa i 
relacji zachodzących pomiędzy jednostkami i grupami, nie dąży do wypracowywania nowego 
rozumienia pojęć takich jak struktura społeczna, porządek społeczny, władza czy kultura, co 
stanowi domenę pokrewnych dyscyplin, zwłaszcza socjologii, politologii, etnologii. Analityka 
społeczna stawia raczej pytanie „jak” można wykorzystać bogaty dorobek teoretyczny i 
metodologiczny nauk społecznych wobec wyzwań rzeczywistości, jak trafniej i efektywniej 
definiować to, co stanowi tendencję aktualnych czasów i jak za pomocą wiedzy naukowej 
odpowiadać na pojawiające się społeczne potrzeby i problemy.  

Analityka społeczna ma zatem dostarczać wiedzę i narzędzia użyteczne w kontekście 
praktyki życia społecznego, ma być źródłem informacji pozwalających na lepsze rozumienie 
zachodzących zjawisk, szybsze prognozowanie zmian i ułatwiających podejmowanie 
trafniejszych decyzji, niezależnie od tego czy będą one dotyczyły praktyki funkcjonowania 
instytucji, rozwoju organizacji czy działań gospodarczych, politycznych lub kulturowych.  

Cechujący Analitykę społeczną pragmatyzm jest w dużej mierze odwołaniem do 
tradycji nauk społecznych z początków XX wieku, kiedy to naukowiec-praktyk miał 
odgrywać rolę eksperta – reformatora, pracującego w terenie, gromadzącego dane na temat 
analizowanych problemów społecznych, a następnie poprzez współpracę z zainteresowanymi 
podmiotami, wypracowującego rozwiązania, oparte na najnowszym dorobku nauki i 
użyteczne w swojej odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie.  

Analityka społeczna współcześnie ma do dyspozycji znacznie bardziej rozwinięty 
warsztat metod i technik badawczych, narzędzia projektowe i analityczne oraz 
interdyscyplinarny zasób teorii, co daje jej szerokie pole zastosowania. Z drugiej strony 
tempo, globalność i wielowymiarowość zmian w świecie społecznym generuje niezliczoną 
ilość problemów wymagających eksperckiej pomocy w rozwiązaniu. Niepokoje i konflikty 
społeczne, nierówności i ubóstwo, przemiany gospodarcze i kulturowe przestają być tylko 
zjawiskami wartymi obserwacji i naukowego opisu. Coraz wyraźniej widoczna jest nie tylko 
potrzeba, ale i oczekiwanie, że wiedza naukowa może i powinna być wykorzystywana w 
sposób bardziej bezpośredni, użyteczny i efektywny do zapobiegania problemom społecznym 
i planowania zmian wyznaczających kierunek postępu.  

 
Kierunek Analityka społeczna wyróżnia się spośród innych kierunków studiów w 

obszarze nauk społecznych, dużym naciskiem na rozwijanie u studentów kompetencji 
związanych z zastosowaniem wiedzy naukowej w praktyce życia społecznego. Zasadniczy 
nacisk w programie kładziony jest nie tyle na rozwijanie wiedzy i teorii naukowych, ale ich 
różnorodne stosowanie, łączenie i wykorzystywanie wobec aktualnych wyzwań społecznych. 
Analityka społeczna ma dostarczać innowacyjnych narzędzi do diagnozowania aktualnej 
sytuacji społecznej oraz dostarczać wiedzę (o procesach, zjawiskach i kontekstach 
społecznych) pozwalającą na trafniejsze objaśnianie aktualnej sytuacji społeczno-kulturowej i 
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społeczno-ekonomicznej przy uwzględnieniu wszelkich socjologicznych i psychospołecznych 
uwarunkowań działania ludzi. Analityka społeczna ma służyć kształceniu specjalistów 
analizujących uwarunkowania społeczno-kulturowe, ich przyczyny i konsekwencje dla 
działalności społeczeństwa, instytucji i organizacji. Ma także dawać narzędzia do 
projektowania rozwiązań będących odpowiedzią na aktualne potrzeby zmiany i rozwoju 
społecznego na poziomie globalnym i lokalnym 

 
Kierunek Analityka społeczna czerpie przede wszystkim z dorobku stosowanych nauk 

społecznych (applied social science) rozwijanych na gruncie nauki amerykańskiej i 
brytyjskiej oraz filozofii społecznego pragmatyzmu. Kładzie nacisk na poszukiwanie 
rozwiązania problemów społecznych w wiedzy specjalistycznej, zaangażowanie i współpracy 
eksperckiej dla lepszego rozumienia i przezwyciężania wyzwań cywilizacyjnych. Takie 
podejście obecne jest w stosowanych naukach społecznych na uczelniach w Stanach 
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii od wielu lat. Zainteresowanie wykrywaniem, 
rekonstruowaniem i objaśnianie aktualnych tendencji społecznych w celu usprawniania 
rozwoju i zmiany społecznej znane jest także w duńskich naukach społecznych i w 
powiązaniu do rozumowania filozoficznego rozwijane pod pojęciem Socialanalytik choć z 
mniejszym naciskiem na praktykę eksperckiego wsparcia doradczego i koordynacyjnego. 
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
Zasadnicze cele kierunku 

Absolwent kierunku Analityka społeczna będzie posiadał rozległą wiedzę z zakresu 
podstawowych koncepcji tworzonych w ramach nauk społecznych, będzie potrafił zastosować  
je w swojej praktyce badawczej, doradczej i ewaluacyjnej. Będzie także posiadał bogaty 
warsztat metodologiczny oraz ogólne rozenanie w aktualnej sytuacji i trendach występujących 
w poszczególnych sferach życia społecznego. Podstawowym założeniem kształcenia 
kompetencyjnego na kierunku Analityka społeczna jest przygotowanie dalszego rozwoju 
naukowego i zawodowego oraz podejmowania przez absolwentów samodzielnej praktyki, a 
zwlaszcza celem jest: 
 

 Rozwinięcie kompetencji w zakresie stosowania analityki społecznej. 

 Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu nauk społecznych niezbędnej do 

trafnego rozumienia i objaśniania zjawisk społecznych. 

 Wykształcenie umiejętności prowadzenia zaawansowanych badań społecznych dla 

celów poznawczych oraz doskonalenia praktyki życia społecznego. 

 Wykształcenie umiejętności objaśniania i prognozowania przebiegu zjawisk 

społecznych oraz ich oddziaływania na całość lub elementy sfery gospodarczej, 

kulturowej, politycznej. 

 Wykształcenie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy w pracy doradczej i 

eksperckiej. 

 Wykształcenie umiejętności przygotowywania ekspertyz i rekomendacji  
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 Rozwinięcie postawy konstruktywnie krytycznej wobec rzeczywistości społecznej 

oraz dążenia do poszukiwania usprawnień i dróg rozwoju grup, organizacji i 

społeczności.  

 Przygotowanie do dalszego rozwoju naukowego i zawodowego na wyższych 

stopniach kształcenia.  

 
Możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia: 
 

Absolwent kierunku Analityka społeczna jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w 
instytucjach publicznych, organizacjach biznesowych oraz organizacjach pozarządowych, w 
mediach, a także do pracy w roli niezależnego eksperta. Jest przygotowany do podjęcia pracy  
jako doradca, autor diagnoz i prognoz społecznych, doradca i autor eskpertyz społeczno-
kulturowych,  konsultant i koordynator projektów społecznych, specjalista ds. analizy zmian i 
trendów społeczno-kulturowych, specjalista ds. badań społecznych, specjalista ds. diagnozy 
mediów, rzecznik prasowy, specjalista od Public Relations. Jest przygotowny do podjęcia 
pracy w ramach organizacji i instytucji jak i pełnienia roli niezależnego specjalisty. 

Gdzie pracuje analityk społeczny? 

- w biurze rzecznika prasowego różnych instytucji prywatnych i państowwych i 
samorządowych 

- jako doradca-analityk marszałka województwa (wysłac propozycję o patronat do 
marszałka  

- jako doradca-analityk wojewody (wysłać propozycję o patronat do wojewody) 
- pracuje w ośrodkach pomocy społecznej  
- pracuje w instytucjach rządowych jako „ekspert analizy danych“ diagnozując trendy 

społeczne, kulturowe i dotyczące organizowania się ludzi na podstawie danych 
pochodzących z danych empirycznych  

- analityk w organizacjach non-profit  
- w biznesie jako specjalista PR i analizy mediów oraz wizerunku firmy 
- rzecznik prasowy w firmach  

 
Może także rozpocząć studia magisterskie w krajach, w których obowiązuje 

dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego. Dla absolwenta I stopnia otwarte są 
studia podyplomowe i kursy dokształcające na Uniwersytecie Łódzkim oraz innych 
uczelniach w kraju i zagranicą. 
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