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Od przyszłego roku akademic-
kiego Wydział Nauk Społecz-
nych UWM uruchomi kierunek
Socjologia 40+. — Studia są
bezpłatne i będą odbywać się
od poniedziałku do piątku po-
południami — mówi prof. Ma-
rek Sokołowski, kierownik Ka-
tedry Socjologii.

Według danych statystycz-
nych, Polska posiada jeden
z najgorszych wskaźników
dotyczących kształcenia osób
dorosłych w Europie. Diag-
noza Społeczna 2013 wska-
zuje ponadto na brak skłon-
ności do korzystania z usług
edukacyjnych osób w wieku
powyżej 39 lat.

Tylko 1,6 proc. osób powyżej
39 roku życia kształci się w sys-
temie szkolnym lub poza-
szkolnym. Unia Europejska
zwraca też uwagę, że kształce-
nie ustawiczne jest istotnym
czynnikiem wpływającym na
tempo rozwoju nowoczesnych
społeczeństw.

Katedra Socjologii Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie chce pomóc
tym, którzy zamierzają się
uczyć, robić nowe spcjalizacje
i zachęcić osoby pracujące,
które edukację zakończyły na
egzaminie maturalnym, a prze-
kraczają wiek przeciętnego
studenta oraz chcą uzyskać
wyższe wykształcenie.

Mimo że nazwa kierunku
wskazuje, że studia są dla osób
powyżej 40. roku życia, to... —
... osoba, która ma na przykład
30 lat, również będzie mogła
studiować — wyjaśnia
prof. Marek Sokołowski, kie-
rownik Katedry Socjologii na
Wydziale Nauk Społecznych.

I dodaje: — Socjologia 40+
to studia socjologiczne dla
wszystkich, którzy interesu-
ją się fenomenem zbiorowe-
go życia ludzi, ciekawi ich
psychologiczny i kulturowy
wymiar tego, jacy jesteśmy
oraz po prostu chcą wiedzieć
więcej.

Studia potrwają trzy lata
i zakończą się obroną pracy li-
cencjackiej. Po drugim roku
studenci będą mogli wybrać
specjalność z możliwych czte-
rech: socjologia in-
nowacyjności i za-
chowań rynko-
wych, socjolo-
gia nowych
mediów, socjo-
logia rozwoju
lokalnego i re-
gionalnego, so-
cjologia interakcji

rodzinnych. Studia są bez-
płatne, a zajęcia odbywać się
będą od poniedziałku do piąt-
ku po godzinie 15. — Tak,
aby można było pogodzić pra-
cę zawodową z nauką —
mówi prof. Sokołowski. I do-
daje: — Organizacja zajęć za-
wsze będzie dostosowana do
możliwości grupy.

Studia ruszą w październiku
tego roku, a przyszli studenci
przejdą taką samą drogę re-
krutacji, jak ich młodsi koledzy.

Planowo naukę na nowym
kierunku może rozpo-

cząć 60 osób. — Jed-
nak, jeśli zaintereso-
wanie studiami bę-
dzie większe, jesteś-
my w stanie zwięk-

szyć limit miejsc —
dodaje prof. Marek So-

kołowski.
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Aromaterapia, dogoterapia,
czy hirudinologia to tylko nie-
które z przedmiotów, których
będą mogli uczyć się przyszli
biolodzy.  Od 1 października ru-
sza nowa specjalność na stu-
diach drugiego stopnia „Biolo-
gia w terapii”.  

Rozmowa z dr Elżbietą Ej-
dys, prodziekan ds. kształcenia
na Wydziale Biologii i Bio-
technologii UWM w Olsztynie.

— Przyszli biolodzy będą
się uczyć, jak leczyć zapa-
chem?
— Biolodzy na nowej spe-

cjalności mają wyszukiwać
i poznawać te rośliny, zwie-
rzęta lub substancje z nich
produkowane, które mogą być
wykorzystane  w terapiach na-
turalnych. W przypadku aro-
materapii wszystkie olejki ete-
ryczne trzeba pozyskać. Aby to
zrobić, należy najpierw poznać
rośliny, które je wytwarzają,
wiedzieć, gdzie rosną, jak
mogą oddziaływać na czło-
wieka. To długa droga do te-
rapii i tu dużą rolę ma biolog.

— Czyli, zanim wkroczy te-
rapeuta, najpierw pracuje
biolog?
— Tak. Co więcej, wszystkie

rośliny, zwierzęta czy grzyby,
znane od dawna jako leczni-
cze, często są pozyskiwane
w sposób rabunkowy. Tak się
stało z pijawką lekarską sto-
sowaną w hirudoterapii. Teraz
pijawka jest pod ścisłą ochro-
ną. Do celów leczniczych trze-
ba ją hodować w sterylnych
warunkach i to jest też rola
biologa. Jak również i to, aby
z tych pijawek, ślimaków, czy

innych organizmów pozyski-
wać związki czynne stosowa-
ne w kosmetologii. Bo biologia
w terapii to pochylenie się
nad dobrą kondycją człowieka,
jego lepszym samopoczuciem.  

— To  potrzeba czy moda
na stworzenia takiej spe-
cjalności?
— Potrzeba. Obserwujemy

pewną lukę, że często tera-
piami naturalnymi zajmują
się osoby niemające wiedzy
biologicznej.  Potrzebny jest
dobrze wykształcony biolog,
z solidnymi podstawami nau-
kowymi, jako ogniwo między
tym, co można pozyskać
z przyrody dla człowieka, a te-
rapeutą.

— Przeglądałam spis
przedmiotów w planie stu-
diów, jest imponujący.  
— Wymienię tylko kilka

przedmiotów: współczesne
trendy w dietoterapii, zwie-
rzęta jadowite i trujące, pod-
stawy hipoterapii, rośliny
surwiwalowe, czyli takie, któ-

rych znajomość  pozwoli nam
przeżyć w trudnych warun-
kach. Chodzi o to, aby po
naszych studiach osoby z dy-
plomem magistra biologii
miały jak największe możli-
wości wyboru dalszej kariery
zawodowej.

— Nowa specjalność jest
otwarta dla osób z licencja-
tem z biologii i dziedzin po-
krewnych. Czy będzie taka
specjalność na studiach po-
dyplomowych?
— Mamy takie plany, bo za-

interesowanie biologią w te-
rapii jest naprawdę duże. Roz-
ważamy możliwość urucho-
mienia edycji tych studiów
„50 plus”. Dla osób dojrza-
łych, w wieku przedemerytal-
nym, które chcą zmienić za-
wód i pójść w stronę biologii.

Drugą nową specjalnością
na studiach drugiego stopnia,
która rusza od 1 październi-
ka, będą ekspertyzy przy-
rodnicze.
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