Naukowe Koło Socjologów „Quaero”
Opiekun: dr Lidia Domańska lidia.domanska@uwm.edu.pl
Przewodnicząca/y: wybierana/y jest corocznie w drodze głosowania
jawnego. W roku akademickim 2016/2017 jest nią Pani Monika Dziczek
monika.dziczek@onet.pl
Liczba członków: jest zmienna w latach, jednak oscyluje w liczbie 15-25 studentów.
Naukowe Koło Socjologów „Qaero” działa w Katedrze Socjologii WNS UWM w Olsztynie od
roku akademickiego 2012/2013. Od początku, czyli od 5 lat, opiekę nad Kołem sprawuje
dr Lidia Domańska, adiunkt w Katedrze Socjologii. Przez pierwsze lata swojej działalności
Koło skupiało studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Dziś, ze względu na
zamknięcie naboru studentów zaocznych na w/w kierunek, członkowie Koła, to studenci
studiów dziennych. Katedra Socjologii jako pierwsza na UWM otworzyła się na studia
w systemie dziennym dla osób 40+. Spowodowało to, iż w Kole „Quaero” łączą się pokolenia:
ludzi młodych i tych posiadających doświadczenie zawodowo-życiowe. Dzięki temu Koło
osiąga efekt dodany, w postaci wzajemnego przekazywania sobie wiedzy, szacunku
i przygotowywania swoich członków do pracy w zróżnicowanym wiekowo środowisku, co
w sytuacji kryzysu demograficznego i zarządzania wiekiem, ma ogromne znaczenie.
W strukturze organizacyjnej Koła jest: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz
trzy sekcje: Sekcja organizacyjno-promocyjna, Sekcja ds.badań i publikacji, Sekcja społecznoopiekuńcza. Każdy członek Koła, może wybrać sobie sekcję w której będzie aktywnie działał,
co nie oznacza, że nie może działać w dwóch lub wszystkich równocześnie. Do
najważniejszych i stałych działań NKS „Quaero” zaliczyć należy: udział w badaniach,
konferencjach i obozach naukowych, działania woluntarystyczne, akcje o charakterze
charytatywnym ze szczególnym naciskiem na osoby niepełnosprawne oraz dzieci przebywające
w placówkach opieki zdrowotnej i opiekuńczych, spotkania z ciekawymi ludźmi, promocje
książek, promocja kierunku na Dniu Otwartym UWM. Koło opracowało także swój statut,
nazwę i logo oraz prowadzi Kronikę, w której zamieszcza informacje o najważniejszych
działaniach. Corocznie odbywa się nabór nowych członków, a ze studentami którzy kończą
naukę i odchodzą z Koła, utrzymywany jest stały kontakt. Zapraszamy wszystkich studentów
oraz inne Koła, do współpracy.
Bieżące informacje o działalności NKS Quaero dostępne są na stronie Katedry Socjologii WNS UWM
pod adresem: http://uwm.edu.pl/socjologia/

