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dr Maja Sawicka 

Przebieg kariery naukowej 

 24.10.2017 – Nadanie stopnia doktora nauk społecznych (Instytut – obecnie Wydział – 

Socjologii UW) 

Praca doktorska pt. Emocje w płynnej nowoczesności: o kulturze emocjonalnej współczesnego 
społeczeństwa polskiego pod kierunkiem prof. Mirosławy Marody. Recenzeci: dr hab. Anna Horolets, 
prof. Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Piotr Sztompka, Uniwersytet Jagielloński 

Dotychczasowe zatrudnienie w jednostkach naukowych 

 od 2018 – Adiunkt na Wydziale Socjologii UW 

Obecne miejsce zatrudnienia: Katedra Socjologii Cyfrowej Wydziału Socjologii UW 

https://apd.uw.edu.pl/diplomas/125437/
https://apd.uw.edu.pl/diplomas/125437/
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Opis najważniejszych osiągnięć naukowych 

Sawicka, M, Karlińska, A. (2021) “Survival or self-actualization? Meanings of work in contemporary 

Poland”, Polish Sociological Review  214(2), s. 199–220. 

 Artykuł przedstawiający pogłębioną, jakościową analizę społecznych reprezentacji pracy 
obecnych w społeczeństwie polskim oparty o dane zgromadzone poprzez pogłębione 
wywiady indywidualne i wywiady grupowe. 

 

Sawicka, M., Sikorska, M. (2020) “Struggling with emotions in times of social change: control 
restoring operations in the workplace and the family”, Polish Sociological Review  212(4), s. 411–423. 

 Artykuł przedstawiający zabiegi interakcyjne stosowane przez aktorów odpowiedzialnych za 
przebieg interakcji w celu odzyskania kontroli nad ich przebiegiem, w kontekście procesów 
kulturowych oddziałujących w społeczeństwie polskim. Artykuł stał się podstawą 
wystąpienia wygłoszonego podczas Festiwalu Nauki 2021. 
 

Konieczna-Sałamatin, J., Sawicka, M. (2020) “The East of the West, or the West of the East? 
Attitudes toward the European Union and European Integration in Poland after 2008”, East 
European Societies and Politics, and Cultures, doi: https://doi.org/10.1177/0888325420926633 

 Artykuł przedstawiający dynamikę postaw wobec Unii Europejskiej w polskim 

społeczeństwie. Analiza jakościowa pokazuje znaczenia przypisywane Unii. 
 

Rafanell, I., Sawicka, M. (2020) Emotions in Digital Interactions. Ethnopsychologies of ‘Angel’s 
Mothers’ in Online Bereavement Communities, Palgrave Macmillan Pivot. 

 Jedno z kluczowych osiągnięć naukowych – pogłębiona analiza mechanizmów 
interakcyjnych o charakterze afektywnym, które zapośredniczają wytwarzanie się lokalnej 
subkultury żałoby. Badanie oparte o analizę interakcji cyfrowych na forach dla osób, które 

doświadczyły poronienia. 
 

Karlińska, A., Sawicka, M. (2019) „Jednostka w systemie (realnego) kapitalizmu: analiza korpusowa 
społecznych wyobrażeń o relacji łączącej jednostki i system społeczny”, Studia Socjologiczno-
polityczne 2(11), s. 57–78. 

 Artykuł oparty o innowacyjną – w naukach społecznych – analizę wykorzystującą metody 
jakościowe i korpusowe do analizy danych dotyczących stosunku członków społeczeństwa 
polskiego do szeroko rozumianego system. 

 

https://doi.org/10.1177%2F0888325420926633
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Sawicka, M. (2018) Emocje w interakcjach współczesnego społeczeństwa polskiego, Wydawnictwa 

Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 

 Jedno z kluczowych osiągnięć naukowych – monografia przedstawiająca role spełnianą 
przez emocje w codziennych, zróżnicowanych interakcjach zachodzących we współczesnym 
społeczeństwie polskim. 

Sawicka, M. (2017) “Searching For A Narrative of Loss. Interactional Ordering of Ambiguous Grief”, 
Symbolic Interaction 40(2), s. 229-246. 

 Jedno z kluczowych osiągnięć naukowych – szeroko cytowany artykuł pokazujący zbiorową 
pracę emocjonalną osób, które doświadczyły poronienia, mającą na celu opracowanie 
indywidualnie doświadczanych, trudnych emocji. 
 

Sawicka, M. (2015) “Pojęcie kultury emocjonalnej jako narzędzie analizy socjologicznej”, Kultura i 
Społeczeństwo 59(1), s. 181-195. 

 Artykuł stanowiący probę konceptualizacji pojęcia kultury emocjonalnej i przekształcenia go 
w narzędzie analityczne służące socjologii emocji. 
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Działalność badawcza 

Uczestnictwo w zespołach badawczych w ramach krajowych konkursów 

“Społeczne reprezentacje pandemii Covid-19 w społeczeństwie polskim”, projekt finansowany 

przez  Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego – główny wykonawca (2021-) 

“Społeczne kształtowanie emocji: pandemia Covid-19 w polskich mediach społecznościowych – 

badania wstępne”, project finansowany przez Uniwersytet Warszawski w programie 

mikrograntów – główny wykonawca (2021-) 

“Wartości w dobie (globalnego) kryzysu”, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki 

[NCN], nr 2016/21/B/HS6/03199; wykonawca odpowiedzialny za zaplanowanie i realizację 
części jakościowej badan, analizę danych i udział w publikacjach (2017-2021) 

„Metody analizy komunikacji cyfrowej i danych tekstowych”, project wspófinansowany przez 
Wydział Socjologii UW i Fundusz Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego – 

główny wykonawca (2020-) 

“Praktyki rodzicielskie i rodzinne we współczesnej Polsce – rekonstrukcja codzienności”, projekt 

finansowany przez Narodowe Centrum Nauki [NCN], nr 2014/15/B/HS6/01874; wykonawca 

odpowiedzialny za realizację badan jakościowych i analizę danych jakościowych (2016-2017) 

„Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzi IT dla społecznego włączenia w 
procesy decyzyjne”, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju/Program Innowacje Społeczne, nr IS-1/072/NCBiR/2014; badaczka 

odpowiedzialna za pogłębioną analizę problem anonimowości w interakcjach cyfrowych 

(2014-2015) 

Prowadzenie badań naukowych na zagranicznych uczelniach naukowych 

Wizyta studyjna (online): University of Edinburgh, Wielka Brytania; 16.11.2020-30.11.2021; zaproszenie 

od dr. Angusa Bancrofta (współpraca przy analizie interakcji cyfrowych w kontekście 
cyberprzestępczości) 

Pobyt badawczy: Università degli Studi di Napoli, Federico II (Neapol, Włochy), 16.02-01.03.2020; 

zaproszenie od prof. Adama Arvidssona (konsultacje dotyczące prowadzenia analiz jakościowych w 
środowisku cyfrowym i etnografii cyfrowej) 

Wizyta studyjna: University of West Scotland, Wielka Brytania, zaproszenie od dr Irene Rafanell, 14-

21.01.2017 (współpraca przy analizie danych jakościowych i opracowaniu tekstu publikacji) 
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Osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne i popularyzujące  

Wykłady wygłoszone na zaproszenie instytucji naukowych innych niż Uniwersytet 
Warszawski 

Potyczki o pierwszeństwo. Gniew, irytacja i agresja w przestrzeni publicznej, Uniwersytet Gdański, 
Gdańsk, Polska (14.06.2017) 

Games people play in the workplace: emotions and emotional display in relations between 
coworkers, Centre for Research on Families and Relationships, University of Edinburgh, Edynburg, 

Wielka Brytania, (19.01.2017) 

Osiągnięcia organizacyjne 

Członkostwo w Radzie Dyscypliny Naukowej „Nauki socjologiczne” UW (2021-) 

Członkostwo w Radzie Dydaktycznej Wydziału Socjologii UW (2020-) 

Udział w opracowaniu programu nowego kierunku studiów drugiego stopnia „Socjologia Cyfrowa” 
finansowanego z programu ZIP – otwarcie 10.2019 (Zbiorowa nagroda Rektora UW I stopnia) 

Udział w audycjach popularyzujących naukę 

 Magazyn Radia TOK FM – Agnieszka Lichnerowicz – Jakie emocje towarzyszą 
współczesnemu społeczeństwu? (19.10.2019) 

 Radio TOK FM - Światopogląd – Agnieszka Lichnerowicz – Cykl o emocjach z dr Mają 
Sawicką: gniew (13.11.2019) 

 Radio TOK FM - Światopogląd – Agnieszka Lichnerowicz – Cykl o emocjach z dr Mają 
Sawicką: wstyd (20.11.2019) 

 Radio TOK FM - Światopogląd – Agnieszka Lichnerowicz – Cykl o emocjach z dr Mają 
Sawicką: pogarda (27.11.2019) 

 Radio TOK FM - Światopogląd – Agnieszka Lichnerowicz – Cykl o emocjach z dr Mają 
Sawicką: lęk (4.12.2019) 

 „Efekt sieci”, odc. 10 – Justyna Pokojska – Emocje w czasie pandemii 

 „Efekt sieci”, odc. 54 – Justyna Pokojska – Kim jesteśmy w Internecie? 

Udział w wydarzeniach popularyzujących naukę 

 17.09.2021 – Festiwal Nauki 2021 – wystąpienie pod tytułem „Gry z emocjami w miejscu 

pracy” (wykład online, kanał YouTube Festiwalu Nauki) 

 

 


