III Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów
„Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku”
PROGRAM
CZWARTEK 04.04.2013
9.00 Rozpoczęcie rejestracji uczestników, Hall Główny
10.00-10.30 Uroczyste otwarcie III Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów
„Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI w”, sala nr 2

WYKŁADY INAUGURACYJNE
10.30-12.30, sala nr 2
Prof. dr hab. Augustyn Bańka
Współcześni ludzie i nauka w obliczu zagrożeń współczesnego świata
Prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński
Edukacja wobec opóźnienia kulturowego
Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński
Nauki społeczne a uniwersytet – analiza czynników zagrażających
12.30 – 13.00
Przerwa kawowa
Hall Główny

SESJA I
„Praca i jej miejsce w życiu współczesnego człowieka”
13.00-14.30, sala nr 2
Prowadzący: prof. dr hab. Augustyn Bańka
Bartosz Atroszko, Paweł Atroszko - Wybrane aspekty jakości życia a uwarunkowania uzależnienia
studentów od pracy
Marcin Jeśka - Problematyka wartości w zarządzaniu u przyszłych menedżerów przegląd badań
międzykulturowych
Kacper Stachowski - Wynagrodzenie kluczowym elementem rynku pracy – wartość pracy
w Polsce
Irena Świątek - Czy grozi Ci uzależnienie od pracy?
Małgorzata Tunia, Ewelina Supińska - Źródła wsparcia w procesie niwelowania stresu zawodowego
SESJA II
„Oblicza zagrożenia – problemy XXI wieku”
13.00-14.30, sala nr 301
Prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński
Małgorzata Tunia, Ewelina Supińska - Mobbing jako zagrożenie i wyzwanie dla człowieka
w XXI wieku
Natalia Mataczyńska - Nadzieja nastolatek używających substancji psychoaktywnych
Lidia Wiśniewska - Ciało do bicia? Ciało do opłakiwania? Agresja i empatia w internetowych fikcjach
literackich
Ewelina Kamasz - Czynniki wpływające na zapamiętywanie twarzy
Magdalena Zawisza - W obliczu zagrożenia - psychomanipulacja w sektach (psychologiczna analiza
problemu)

SESJA III
„Postęp technologiczny w życiu człowieka XXI wieku”
13.00-14.30, sala nr 302
Prowadzący: dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. UKW
Justyna Kramarczyk - Cyfrowy zawrót głowy? Socjologiczne spojrzenie na miejsce nowych technologii w
życiu rodzinnym
Agata Malesińska - Witajcie w naszym zamku, czyli o nowym feudalizmie informacyjnym, kreowanym
przez wielkie korporacje z branży IT
Justyna Mirończuk - Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych na tle różnic pokoleń, a wykluczenie
społeczne
Jowita Krajewska - Społeczeństwo XXI wieku czyli dzieci pokolenia sieci
Krystian Misik – Postęp biotechnologiczny a etyka – wyścig równych szans?
DYSKUSJA SESJI PLAKATOWEJ I
„Obszary samorealizacji współczesnych ludzi – w poszukiwaniu wyzwań”
Dyskutant: prof. dr hab. Janusz Trempała
14.30-15.30
Hall parter
Dominik Bernatowicz - Wrażliwość na wzmocnienia a stosowanie dopingu wśród sportowców
Katarzyna
Brzuszkiewicz
Podmiotowe
korelaty
stosowania
strategii
inwestycyjnych?
czyli
o sukcesie inwestycyjnym
Natalia Gniadek -Współczesny świat wartości kobiet XX wieku (doniesienie z badań)
Marcin Szostakowski - Domy Dziennego Pobytu, jako nowa forma spędzania czasu wolnego przez osoby starsze

Rafał Pawlik - Funkcjonowanie pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi
w perspektywie psychologicznej
Kamila Litwic-Kaminska - Stres jako wyzwanie, zagrożenie lub krzywda w oczach sportowca - znaczenie oceny
poznawczej dla rodzaju podejmowanych działań zaradczych podczas zawodów sportowych
Magdalena Mendyka - Samoocena użytkowników Internetu i jej związek z nadużywaniem sieci
Tumendemberel Purev - Students Life satisfaction and the attitude toward money

DYSKUSJA SESJI PLAKATOWEJ II
„Relacje interpersonalne współczesnych ludzi”
Dyskutant: dr Małgorzata Wójtowicz-Dacka
14.30 – 15.30
Hall I piętro
Katarzyna Kołaczyńska - Miejsce i rola osób starszych we współczesnej rodzinie
Małgorzata Kowalska - Rodziny nieheteroseksualne w Polsce - studium przypadku
Agnieszka Miłkowska - Wpływ postaw rodzicielskich opiekunów w rodzinach zastępczych spokrewnionych
i niespokrewnionych na funkcjonowanie społeczne młodzieży
Anna Rasińska - Dziwna miłość
Goretta Siadak - Rola środowiska rodzinnego w rozwoju uczniów zdolnych
Dorota Suwalska-Barancewicz - Znaczenie przywiązania współczesnych kobiet dla ich zależności od
partnera oraz poziomu konfliktów interpersonalnych w związku
Alicja
Malina
Radzenie
sobie
i
wartościowanie
przez
młodych
dorosłych
zadań rozwojowych w kontekście przemian współczesnego świata

WARSZTAT
Mobbing - ekstremalny stresor społeczny - przebieg, konsekwencje, sposoby radzenia
Trener: mgr Katarzyna Łukowska
14.30-15.30, sala nr 102
Lunch
15.30 – 16.30
sale 405, 406, 407, 408
SESJA IV
„Internet jako przestrzeń życia w XXI wieku”
16.30 -18.00, sala nr 2
Prowadzący: dr Bassam Aouil, prof. UKW
Rafał Lew-Starowicz - Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie odpowiedzialnego korzystania z Internetu
Iwona Mikołajczyk - Internet z perspektywy rozwijania zainteresowań
Nina Stępnicka - Udział Generacji Y w rozwoju Internetu oraz mediów społecznościowych

Anna Wrona - Rodzina wobec wyzwań i zagrożeń cyberprzestrzeni
Anna Kuczyńska - Społeczeństwo informacyjne – cyfrowe wykluczenie w Polsce. Polacy 50+ a Internet
SESJA V
„Współczesny wymiar niepełnosprawności”
16.30 – 18.00, sala nr 301
Prowadzący: prof. dr hab. Roman Ossowski
Karolina Domańska - Orientacja przestrzenna osób niewidomych i słabowidzących w XXI wieku
Michał Kostrzewski - Alternatywne metody kontrolowania urządzeń elektronicznych jako wsparcie osób
ograniczonych ruchowo
Anna Szalast - "Szkice z marzeń" - małżeństwo w narracji dorosłych osób
z niepełnosprawnością intelektualną
Emilia Śmiechowska-Petrovskij - Komunikacja niewerbalna w relacji niewidomy - widzący
Agnieszka Żabińska - Twórcza obecność osób niepełnosprawnych w społeczeństwie
SESJA VI
„Ponowoczesny świat wartości człowieka XXI wieku”
16.30 – 18.00, sala nr 302
Prowadzący: dr Jarosław Jakubowski
Beata Jarończyk-Urbaś - Współczesny świat wartości: elementy kultury honoru
u mieszkańców Podhala
Anna Kowalcze-Pawlik - Sprawiedliwość i zemsta w kulturze współczesnej
Anna Figa - Nadmiar – niedomiar – brak. Bohater literacki polskiej prozy najnowszej wobec wyzwań
współczesności
Tomasz Markiewka - Do czego są nam potrzebne nauki humanistyczne? Wyzwania XXI wieku
Marcin Gierczyk - Uczeń w trzech krajach świata - perspektywa komparatystyczna
18.00
Spotkanie powitalne
Hall Główny

PIĄTEK, 05.04.2013
Dyskusja Panelowa na temat
„Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku”
Prowadzący: dr hab. Roman Leppert, prof. UKW
9.00 – 10.00, sala nr 2
SESJA VII
„Rola środowiska wychowawczego dla rozwoju współczesnych młodych ludzi”
10.00-11.30, sala nr 2
Prowadzący: dr hab. Roman Leppert, prof. UKW
Katarzyna Dworniczek - Dziecko z rodziny ubogiej w rzeczywistości edukacyjnej
Waldemar Grądzki - Współczesne wyzwania dla technologii edukacyjnych a kompetencje medialne
nauczycieli
Sabina Prejsnar-Szatyńska - Wychowanie XXI wieku w kontekście rozważań Floriana Znanieckiego
Karol Kołbyk - Wychowawca czy dobry wujek? – rola pedagoga ulicy w środowisku lokalnym
Jarosław Korczak - Przygotowanie nauczycieli do realizowania profilaktyki uzależnień
w szkole. Raport z badań
Wiktoria Pleban - Korepetycje w Polsce i na świecie - zagrożenie czy szansa dla szkolnictwa?
SESJA VIII
„Razem, czy osobno – niepełna rodzina jako problem XXI wieku”
10.00 – 11.30, sala nr 301
Prowadzący: dr Katarzyna Lubiewska
Dagmara Dobosz – Małżeństwo - instytucja w stanie upadku? Tradycyjne i alternatywne formy życia
małżeńsko-rodzinnego w opinii Polek i Brytyjek
Katarzyna Lenart-Kłoś - Rozwodom - nie. Zwrot ku rodzinie w społeczeństwie polskim?

Agata Łopatkiewicz - Wykładnia kategorii dobra dziecka w obliczu rozpadu relacji w rodzinie
Barbara Pawlak - Mediacja sposobem na porozumienie
Beata Simlat-Żuk - Współczesne życie rodzinne. Przemiany modelu rodziny - od rodziny nuklearnej do
rodziny patchworkowej
SESJA IX
„Znaczenie wybranych wymiarów osobowości dla funkcjonowania we współczesnym świecie”
10.00 – 11.30, sala nr 302
Prowadzący: prof. dr hab. Janusz Trempała
Agnieszka Derengowska, Agata Włodarczyk, Joanna Zakrzewska - Treści preferowane
a funkcjonowanie młodzieży w perspektywie międzykulturowej – zarys problemu
Michał Okseniuk - Amin Maalouf - jednolitość w różnorodności
Dagmara Boruc - Inteligencja emocjonalna u skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w
zakładach karnych na terenie Polski
Dagmara Boruc - Poziom zadowolenia z życia u skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w
zakładach karnych na terenie Polski
Katarzyna Łukowska - Czy warto rozwijać inteligencję emocjonalną i zmniejszać poziom materializmu, aby
czuć się lepiej?
11.30- 12.00 Przerwa kawowa, Hall Główny
"Prezentacja oferty PBS Sp. z o.o.", sala 2

SESJA X
„Wybrane aspekty społecznego funkcjonowania współczesnych seniorów”
12.00 – 13.30, sala nr 2
Prowadzący: dr Ludmiła Zając-Lamparska
Paweł Brudek - Psychospołeczne korelaty jakości życia na progu starości
Paweł Brudek - Osobowościowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości
Julia Jachowska - Odrzucenie i bieda - negatywne konsekwencje nowej reformy emerytalnej
Dagmara Jankowska, Ida Leśnikowska-Matusiak, Aneta Wnuk - Bezpieczeństwo ruchu drogowego w
działaniach podejmowanych w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej (2012)
Patrycja Łączkowska - Czynnik nadziei w funkcjonowaniu osób starszych zamieszkujących
w domu pomocy społecznej
Miriam Mościcka-Biedak - Starość zagrożenie czy wyzwanie?
Monika Paleczna - Znaczenie aktywności własnej seniorów dla ich kondycji intelektualnej
Elżbieta Piatczyc - Potrzeby i oczekiwania osób starszych na przykładzie mieszkańców Gdańska
SESJA XI
„Zdrowie współczesnych ludzi i jego determinanty”
12.00 – 13.30, sala nr 301
Prowadzący:
dr hab. Małgorzata Basińska, prof. UKW
Agnieszka Suchenek - Wybrane elementy programu prokreacji ekologicznej jako wyraz troski o zdrowie
rodziny
Kinga Dziewiątkowska-Kozłowska - Prężność a subiektywna ocena stanu zdrowia
u funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
Witold Śmigielski - Promocja aktywnego stylu życia jako jedno z najważniejszych wyzwań
w kreowaniu zdrowia publicznego w Polsce. Przykład łódzkiej młodzieży akademickiej
Agnieszka Wloka - Człowiek współczesny wobec zdrowia i choroby - konstruktywne
a negatywne zachowania zdrowotne i ich uwarunkowania
Aleksandra Potysz-Rzyman - Czarna Triada Osobowości a satysfakcja z relacji intymnych
Adam Zajączkowski – „Co robi psycholog i czy może mi pomóc?” Rola i znaczenie zawodu psychologa
wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku
SESJA XII
„Środowisko edukacyjno-wychowawcze wobec współczesnych przemian”
12.00 – 13.30, sala nr 302
Prowadzący: dr hab. Maria Deptuła, prof. UKW
Aneta Grześkiewicz - Zarządzanie współczesną szkołą dla rozwoju społeczno - moralnego dzieci i
młodzieży
Joanna Kotlarz - Szkoła w społeczeństwie wielokulturowym
Anna Datko - „Za naszych czasów…”– kształcenie akademickie wczoraj i dziś
Krzysztof Dudek - Rola etycznych wartości w zarządzaniu szkołą. Przypadek własności intelektualnej
Beata Jerzakowska - Koło naukowe, a wyzwania współczesności
Maciej Łoś - Rzeczywistość szkolnego fetyszyzmu w kontekście elektronicznych środków przekazu
Adam Trawiński - Współczesna szkoła wyższa w Polsce wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku
SESJA XIII
„Funkcjonowanie współczesnych rodzin”
13.30-15.00, sala nr 2
Prowadzący: dr hab. Hanna Liberska, prof. UKW
Anna Rasińska - Rodzicielstwo zastępcze jako szansa na pomyślny rozwój dziecka i rodziny
Klaudia Boniecka - Funkcjonowanie w rodzinie osób otyłych
Magdalena Spryszyńska - Satysfakcja z małżeństwa i poczucie stresu par wychowujących bliźnięta
Kinga Mickiewicz - Przywiązanie oraz postawy wychowawcze w rodzinach zastępczych spokrewnionych i
niespokrewnionych
Aneta Scherer - Rodzina w służbie życiu. U źródeł powinności ochrony poczętego człowieka

SESJA XIV
„Seksualność kobiet i mężczyzn jako wyzwanie dla edukacji”
13.30 - 15.00, sala nr 301
Prowadzący: dr Magdalena Grabowska
Marta Dora - Lepiej nie mówić. O edukacji seksualnej w Polsce
Marta Jurczyk - Edukować czy wychowywać? Kilka uwag na marginesie debaty społecznej dotyczącej
edukacji seksualnej
Irmina Rostek, Katarzyna Szmaglińska - Czy kobiecość i męskość może być czymś innym niż graniem ról
męskich i żeńskich? Studium przypadku
Anna Szymanik - Seksualizacja dziewcząt a sprzyjające jej współczesne zjawiska społeczne
Beata Rybka - O byciu kobietą - analiza współczesnej młodej kobiety
SESJA XV
„Zmienność i jej konsekwencje dla współczesnego człowieka”
13.30 – 15.00, sala nr 302
Prowadzący: prof. dr hab. Krystyna Szafraniec
Tomasz Waksmundzki - Migracje międzynarodowe osób homoseksualnych
Milena Miałkowska-Kozaryna - Punitywność współczesnych młodych dorosłych
Patrycja Miśko - Ku sobie? Ku innym? Orientacje normatywne młodzieży skoncentrowane na dymensji
indywidualizm versus kolektywizm
Agnieszka Niewiara - Współczesne niepokoje tożsamościowe
Piotr Kierpal - Popularna muzyka chrześcijańska w Polsce po roku 1989
Paulina Wierzba - Relacje między kulturą wysoką a popularną we współczesnym społeczeństwie
Joanna Konieczka - Zmienność autorytetów we współczesnym świecie - echo ponowoczesnej transformacji
Lunch
15.00 – 16.00
sale 405, 406, 407, 408
SESJA XVI
„Wyzwania i zagrożenia dla współczesnego rodzicielstwa”
16.00 – 17.30, sala nr 2
Prowadzący: dr Magdalena Miotk-Mrozowska
Małgorzata Strawa - Dzieciobójstwo jako współczesne zagrożenie macierzyństwa na przykładzie zakładów
karnych w Polsce
Natalia Rapa, Małgorzata Strawa – Dysfunkcjonalność rodziny jako nadrzędny motyw dzieciobójstwa
Anna Jarmołowska - Bezdzietność z wyboru: ukrywanie niepłodności czy nowy styl życia?
Paulina Cywińska - Gniazdowanie jako forma wchodzenia w dorosłość
Karina Kozłowska - Mediacje rówieśnicze w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych

SESJA XVII
„Analiza współczesnych modeli rodziny”
16.00 – 17.30, sala nr 301
Prowadzący: dr Beata Hołtyń
Monika Błendowska - Przemiany w obszarze rodziny współczesnej: wyzwanie czy zagrożenie XXI wieku?
Próba interpretacji i rekonstrukcji
Maria Brodzikowska - Od redefinicji rodziny w ponowoczesności do specyficznych dylematów renegocjacji
relacji rodzinnych
Anna Smywińska-Pohl - Myśl Zofii Włodkowej a współczesne problemy rodziny
Karolina Głogowska - Rola funkcji refleksyjnej w kształtowaniu relacji przywiązaniowej

SESJA XVIII
„Instytucjonalny wymiar współczesności”
16.00 – 17.30, sala nr 302
Prowadzący: dr Michał Cichoracki
Maciej Bis - Polskie stowarzyszenia: idea wolnych zrzeszeń vs wymagania rynku
Michał Boczek - Znaczenie świadomości prawnej w kontekście wyzwań i zagrożeń XXI wieku
Andrzej Fulbiszewski - Politainment jako wyzwanie współczesnej demokracji. Zarys zjawiska oraz jego
społeczne implikacje
Krzysztof Pacewicz - Biopolityka w XXI wieku. Jak dziś zarządza się życiem i co powinniśmy z tym
zrobić?
Małgorzata Cieślik-Florczyk - Współczesna kobieta i jej problemy w programach partii politycznych w
wyborach parlamentarnych w 2011 roku
20.00
Bankiet w Restauracji Maestra
Opera Nova

SOBOTA, 06.04.2013
SESJA XIX
„Niepewność form zatrudnienia i przemiany na rynku pracy we współczesnym świecie”
10.00 – 11.30, sala nr 2
Prowadzący: dr Elżbieta Kasprzak
Paulina Błaszkiewicz - Rola aktywnej polityki rynku pracy w zwalczaniu bezrobocia
Monika Dacka, Anna Gucwa, Małgorzata Mach - Transformacje aktywności zawodowej w kontekście
zadowolenia z życia u mężczyzn w wieku średnim zagrożonych utratą pracy
Janina Duszyńska - Bezrobocie jako czynnik blokujący emancypację kobiet
Bożena Kanclerz - Młodzi bezrobotni - problem nie tylko dla ekonomistów
Justyna Zielińska - Współczesny rynek pracy w Polsce. Nowa klasa pracownicza – prekariat
Anotni Kolek - Prekariat jako nowa klasa społeczna. Geneza, istota, wyzwania
Izabela Kopa - Płaca minimalna - skutecznym sposobem walki z ubóstwem?
Agnieszka Kulczycka - Wypalenie zawodowe, a poziom duchowości i poczucia koherencji
u osób duchownych i świeckich, które zajmują się pomocą medyczną i społeczną
SESJA XX
„Mass media w życiu współczesnych ludzi”
10.00 – 11.30, sala nr 301
Prowadzący: dr Mariusz Guzek
Magdalena Grabarczyk-Tokaj - Prywatne - publiczne. Problemy z wykorzystaniem mediów
społecznościowych wśród dziennikarzy w Polsce
Ewa Rosińska – Rola mediów we współczesnym świecie i ich wpływ na rozwój młodego człowieka
Filip Bardziński, Marta Szopka - Problem świadomości "bycia-w-świecie" wirtualnym. Zatracenie
egzystencjalnego "Ja"
Dominika Ćwierzyńska - O emocjach, mediach, współczesności
Agnieszka Gontarz, Marta Szejnfeld - Anonimowość współczesnych przestrzeni miejskich

SESJA XXI
„Współczesna kultura – wyzwanie czy zagrożenie dla społeczeństwa
w XXI wieku?”
10.00 – 11.30, sala nr 302
Prowadzący: dr hab. Magdalena Czachorowska, prof. UKW
Marta Chojnacka - „Ta sama burza unosi pieśni ptaków i pieśni ludzi”. Czego uczy nas sztuka ekologiczna?
Ilona Drapała - Kultura szybkostrzelna – jałowym gruntem dla rozwoju człowieka
Adam Sadowski - Rola krytyka muzyki - spojrzenie krytyka, słuchacza i muzyka
Sylwia Iglewska - Nazwy współczesnych centrów handlowych w Polsce
Natalia Kuffel-Assarabowska - Analiza kondycji i perspektyw moralnych człowieka ponowoczesnego
według Zygmunta Baumana
SESJA XXII
„Współczesny człowiek w sieci”
11.30 – 13.00, sala nr 2
Prowadzący: dr hab. Paweł Izdebski, prof. UKW
Emilia Aksamit - Portale społecznościowe jako miejsca tworzenia się tożsamości alternatywnej dziecka
Martyna Kotyśko - Struktura Ja, samoregulacja i społeczna samoocena a użytkowanie portalu Facebook
Nina Stępnicka, Paulina Wiączek - Generacja Y i jej udział w Internecie oraz mediach społecznościowych
Ewelina Warumzer - Randki internetowe, speed dates i biura matrymonialne jako współczesne przestrzenie
poszukiwania partnera
Kamila Kacprzak - Portale randkowe jako miejsce poszukiwanie partnera życiowego
SESJA XXIII
„Gdy brakuje zdrowia – kliniczne aspekty współczesnych zaburzeń”
11.30 – 13.00, sala nr 301
Prowadzący: prof. dr hab. Małgorzata Kościelska
Kamilla Komorowska - Psychospołeczne uwarunkowania stresu związanego z prokreacją
w niepłodności na wskutek PCOS
Natalia Treder - Psychologiczne czynniki rozwoju zespołu takotsubo
Agnieszka Woźniewicz - Zasoby osobiste a zmęczenie życiem codziennym opiekunów osób
z paraplegią
Wioletta Radziwiłłowicz - W pułapce współczesnego idealnego obrazu ciała - od jadłowstrętu psychicznego
u dziewcząt po dysmorfię mięśniową u mężczyzn
Oliwia Beck - Łagodne zaburzenia poznawcze (MCI) rosnącym wyzwaniem dla starzejącego się
społeczeństwa
SESJA XXIV
„Osobowość jako determinanta ludzkiego behawioru”
11.30 – 13.00, sala nr 302
Prowadzący: dr Marta Kosiol
Aleksandra Gradowska - Wpływ narratyzacji ważnego wydarzenia życiowego na jakość życia
Aleksandra Jerzmanowska - Autonarracje jako sposób radzenia sobie we współczesnym świecie
Małgorzata Kowalewska - Zagrożenia dla tożsamości współczesnych jednostek a wirtualny świat mediów
społecznościowych
Sylwia Olszewska - Osobowościowe uwarunkowania jakości życia pracowników ochrony
Joanna Lenda - Poczucie zmiany osobowości w wyniku doświadczania sytuacji trudnej – na przykładzie
badania współzależności pomiędzy poczuciem koherencji a zmianami osobowości rodziców dzieci z
zaburzeniami rozwoju
13.00 – 13.30
Przerwa Kawowa
Hall Główny

DYSKUSJA SESJI PLAKATOWEJ III
„Specyfika funkcjonowania osób z problemami zdrowotnymi”
Dyskutant: dr hab. Paweł Izdebski, prof. UKW
13.30 – 14.30
Hall parter
Paulina Andryszak - Ocena stopnia nasilenia dystresu oraz objawów depresji lęku
u kobiet rozpoczynających chemioterapię z powodu raka piersi
Laura Błażejewicz, Marta Drozdowska - Prężność a radzenie sobie ze stresem u osób chorych na łuszczycę
Magdalena Bolek - Psychopatia jako potencjalne uwarunkowanie przestępczości kobiet
Agata Junger - Zespół Uzależnienia od Internetu jako problem współczesności
Ewelina Kalczyńska-Wrzeszcz, Paulina Andryszak - Funkcjonowanie zdrowego dziecka w rodzinie
dotkniętej chorobą nowotworową jednego z dzieci - przegląd najnowszych badań
Magdalena Klinowska - Satysfakcja z życia i jej osobowościowe uwarunkowania
u osób zakażonych HIV
Agnieszka Kwiatkowska - Badanie świadomości osób w stanie minimalnej świadomości i zespole
zamknięcia z wykorzystaniem systemu śledzenia wzroku
DYSKUSJA SESJI PLAKATOWEJ IV
„Jednostka w systemie edukacji i prawa”
Dyskutant: Dr Renata Tomaszewska-Lipiec
13.30 – 14.30
Hall I piętro
Marta Bujewska - Co z e-komunikacją w relacji szkoła - rodzice? (oczekiwania współczesnych rodziców i
nauczycieli) - przegląd literatury międzynarodowej
Michał Furmanik - Pożądane kierunki zmian w kulturze organizacyjnej polskich szkół
Paweł Kot - Skala Własnej Skuteczności w Rolach Życiowych
Katarzyna Kreft - Wpływ nastroju na zapamiętywanie oraz podejmowanie decyzji
w zależności od doświadczenia sędziów orzekających w sądach okręgu gdańskiego oraz pracowników
administracyjnych tychże sądów
Angelika Listwan - Związek samooceny z nadzieją w grupie uczniów zdolnych
Marta Porembska - Obowiązki kuratora wykonującego nadzór nad osobą, w stosunku do której orzeczony
został obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu - w świetle rozporządzenia i w praktyce
Nina Woderska - Dawca.pl - czyli o fenomenie internetowej kampanii społecznej promującej edukację o
transplantacji narządów
Kamila Kosiak - Kreatywność i twórczość wymogiem czasów współczesnych

14.30 – 15.00
Zakończenie III Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów
„Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku”, sala nr 103

