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Zakres zainteresowań naukowo-badawczych pracowników Zakładu
w zakresie metod i modeli łączy podejście ilościowe i jakościowe.
Połączenie metod ilościowych i jakościowych jest niezwykle
efektywne w przypadku studiowania złoŜonych wielowymiarowych i
wielopoziomowych zjawisk i procesów oraz ich przebiegu i
uwarunkowań.

Krajowe projekty badawcze, granty:
1. Projekt badawczy (2003-2006), nr 2H02B 006 25: Przemiany zachowań reprodukcyjnych w
Polsce i ich konsekwencje dla tworzenia i rozpadu rodzin, związków i gospodarstw domowych.
Badanie panelowe – II.etap.
2. Projekt badawczy: Wielodyscyplinarne studium zmian „Rodziny i Generacje” – panel I.
Kontekstowa baza danych. Projekt Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, nr rejestracyjny
N118 001 31/00/78 przyznany decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego nr 0078
/H03/2006/31. Okres: IX.2006 – VIII.2008.
3. Projekt badawczy: Epidemiologia zagroŜeń prokreacyjnych w Polsce- wieloośrodkowe,
prospektywne badania kohortowe. Grant zamawiany MNiSzW, decyzja nr. K 140/P01/2007,
Repro_PL, kierownik projektu: Prof. dr hab. med. Wojciech Hanke, Instytut Medycyny Pracy im.
J.Nofera w Łodzi. Okres realizacji projektu lata: 2007 -2011. W ramach projektu Zakład realizuje
dwa zadania badawcze:
- Uwarunkowania demograficzne i społeczno-ekonomiczne niskiej płodności i dzietności w Polsce- analizy opisowe
i modelowe. Przeszłość, stan obecny, perspektywy.
- Diagnoza późnej płodności i dzietności- kohortowe badania prospektywne (ilościowe i jakościowe) czynników
demograficznych, społeczno-ekonomicznych i zdrowotnych.

Międzynarodowe projekty badawcze, udział w grupach roboczych , współpraca
1. Cultural and Psychological Aspects of Fertility Decision making: Capital Cities in Poland, Bulgaria and
Hungary. Projekt kierowany przez Laurę Bernardi, Independent Research Group on the Culture of
Reproduction, Max-Planck Institute for Demographic Research, Rostock, Niemcy.
2. Changing Family Structures and Reproductive Strategies After Socialism: An Interdisciplinary and
Comparative Study” (under Research Proposal: New Investigators Twinning Program) sponsored by the USA
National Science Foundation Project headed by prof. dr Michele Rivkin – Fish, Department of Anthropology,
University of Kentucky, period: January 2004 2006.
3. Female Migration Vision – project finansowany z UE, koordynowany przez Fondazione G.Brodolini w
Rzymie, Włochy , 2005 – 2006. Kierownik projektu ze strony polskiej.
4. Research Project No. 0132703s05 "Estonian population development: recent transformation and societal
sustainability" time frame 2005-2010. Współpraca międzynarodowa z Estonią.
5. Współpraca z projektem Gender and Generation Programme, koordynowanym przez Population Activity
Unit, Economic Commission for Europe, UN , Genewa od roku 2003.
6. Research Project: The Family in the Future – the Future of the Family: The gender story organized by the
department of Sociology, Stockholm University & Institute for Future Studies, Stockholm headed by Prof. dr
Livia Olah, Stockholm University, 2005 – 2007.
7. Reconciling Work and Welfare in Europe.RECWOWE Network of Excellence. Priority 7- Citizens and
governance in a knowledge based society. Sixth Framework Programme, 2006-2011.
8. “Migrant Labour in the Eldercare Sectors” (MILES), kierownik projektu Dr George W. Leeson, University of
Oxford, okres trwania: 1 października 2006- 30 września 2008.
Projekty w ramach badań statutowych
Przemiany płodności i rodziny temat 03/S/0054/08
Zaawansowane metody analizy statystycznej i demograficznej temat 03/S/0055/08
Przetwarzanie danych – SAS temat 03/E/0008/08
Demografia biznesu – aplikacja dla Polski temat 03/E/0007/08

Podejścia jakościowe i ilościowe są wobec siebie komplementarne w wielu aspektach mogą
być w róŜny sposób łączone w procesie badawczym. Przykładowo eksploracyjne badania
jakościowe mogą zaowocować sformułowaniem hipotez, które weryfikowane są na drodze
analiz ilościowych. Analizy jakościowe mogą być teŜ przeprowadzane w celu lepszego
zrozumienia wyników badań ilościowych.

Wobec drastycznych zmian procesów, dla przykładu obserwowanych w trendach
demograficznych na przestrzeni ostatnich dekad w Europie, wydaje się konieczne
uzupełnienie danych ilościowych poprzez pogłębione badania jakościowe. Tylko poprzez taką
kombinację moŜliwe będzie zbadanie obserwowanych trendów na róŜnych poziomach i z
róŜnych perspektyw, co moŜe prowadzić do w miarę pełnego i wszechstronnego
zrozumienia zachodzących zjawisk i procesów.

Analiza historii zdarzeń jest rozszerzeniem grupy metod związanych z tablicami
trwania Ŝycia oraz bezpośredniej i pośredniej standaryzacji i technik typu wejście
– wyjście. Począwszy od lat 70-tych notuje się bardzo szybki rozwój metod i
modeli analizy historii zdarzeń, które miały do tego czasu dość ograniczone
zastosowanie, co wiązało się głównie z brakiem dostępu do odpowiednich danych,
potrzebnych informacji. Rozwój badań empirycznych, zarówno retrospektywnych
jak i panelowych oraz funkcjonowanie odpowiednich rejestrów danych począwszy
od lat 80-tych znacznie przyśpieszył moŜliwości aplikacyjne tych metod, jak
równieŜ wpłynął na rozwój teorii związanej z tą grupą modeli.

Analiza wielopoziomowa jest metodologią analizy danych o złoŜonej
zmienności, z naciskiem połoŜonym na źródła tej zmienności. Analiza takich
danych najczęściej daje całościowy obraz spojrzenia na zmienność związaną z
kaŜdym poziomem badania.
W aktualnej postaci, analiza wielopoziomowa jest prądem będącym pod
dwoma wpływami: analizy kontekstowej i modeli mieszanych efektów:
- Analiza kontekstowa jest odkryciem w nauce społecznej, które skupiło się
na efektach kontekstu społecznego w zachowaniach indywidualnych.
- Modele efektów mieszanych są to statystyczne modele w analizie wariancji i
regresji, gdzie zakłada się, Ŝe część czynników jest stała, a inne są losowe.

