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Synergia badań społecznych, analiz 
statystycznych i nowych technologii  
– nowe możliwości i zastosowania 

Abstrakt:
Nowe technologie w konsekwentny i nieunikniony sposób zmieniają otaczającą nas rzeczywistość. 

Następuje to również dzięki coraz większym ilościom generowanych danych i ich nowym 
rodzajom. Duża część z tych danych jest wartościowym produktem, nadającym się do wykorzystania  
w projektach analitycznych i badawczych. Ogromnym potencjałem sprzyjającym rozwojowi badań  
społecznych dysponują zwłaszcza technologie internetowe. Rozwijają się również szeroko dostępne 
narzędzia analityczno-statystyczne. Problemem pozostaje jednak brak wysoko wykwalifikowanych,  
interdyscyplinarnie wykształconych analityków i badaczy. Dotyczy to szczególnie takich, którzy  
swobodnie łączą kompetencje informatyczno-programistyczne z umiejętnościami analityczno-statystycznymi 
i głębokim, humanistycznym rozumieniem problemów społecznych. Można jednak wskazać już przykłady 
udanego połączenia nowych technologii i metod statystycznych w służbie badań społecznych, 
które niosą ze sobą ogromny potencjał w dostarczeniu danych kluczowych z punktu widzenia potrzeb 
prowadzenia innowacyjnych badań naukowych i tworzenia polityk publicznych opartych na danych.

Abstract: 
New technologies consistently and inevitably changing our reality. It also occurs due to increasing 

quantities of generated data and its new types. A large part of that data is a valuable product, suitable 
for use in analytical and research projects. Especially Internet technologies have great potential  
conducive to the development of social research. There are also developing widely available statistical 
and analytical tools. The problem that remains is the lack of highly qualified and interdisciplinary 
educated analysts and researchers. This applies particularly to those who freely combine IT  
and programming competences with analytical and statistical skills and with a deep, humanistic 
understanding of social problems. However, there are already examples of successful combination  
of new technology and statistical methods in the service of social studies, that have a huge po-
tential in providing key data for the purpose of conducting innovative research and development  
of evidence-based policies.
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