IV Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców
„ Dylematy współczesnych: radzenie sobie z wielością ról i zadań”
PROGRAM
Czwartek, 03.04.2014 r.
9.00 Rozpoczęcie rejestracji uczestników, Hall Główny
10.00-10.30 Uroczyste otwarcie IV Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych
Naukowców
„Dylematy współczesnych: radzenie sobie z wielością ról i zadań”, sala nr 2
10.30 – 12.30 Wykłady inauguracyjne, sala nr 2
Seksualność współczesnych Polaków
Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
Wiele ról wyzwaniem czy zagrożeniem?
dr hab. Iwona Janicka, prof. UŁ
Idea komercjalizacji w polityce Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG
12.30 – 13.00 Przerwa kawowa, Hall Główny
Sesja 1
„Role i zadania współczesnego człowieka”
13.00 – 14.30, sala nr 2
Prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
Ciecieląg Aleksandra - Role na sprzedaż. Komercjalizacja ról społecznych na rynku drobnych usług
Cikała Katarzyna - Wielość ról jednostki wobec wyzwań współczesności
Ligocka Maria - Wielość ról w obliczu pamięci autobiograficznej
Finkielsztein Mariusz - Między Akademią a "terenem". Konflikt ról w praktyce badawczej, przykład
autoetnografii

Kłeczek Jakub - Multitasking i użytkowanie codzienności. Wpływ nowych mediów na role społeczne
Jesionowska Alicja - Aspiracje życiowe współczesnych trzydziestolatków

Sesja 2
„Funkcjonowanie współczesnych rodzin”
13.00 – 14.30, sala nr 301
Prowadzący: dr hab. Iwona Janicka, prof. UŁ
Błendowska Monika - Przestrzenie doświadczeń życia małżeńsko-rodzinnego w narracjach partnerów
będących w związkach kohabitacyjnych
Jaworek Magdalena - Pozornie właściwe relacje partnerskie, czyli etiologia i implikacje zdrady małżeńskiejstudium przypadku
Kamasz Ewelina, Mataczyńska Natalia - Wielość ról współczesnych kobiet a zmęczenie i satysfakcja z życia

Gajtkowska Magdalena - Rola matki jako obszar dylematów współczesnych kobiet. Badania własne
Kacprzak Kamila - Randkowanie adolescentów w aspekcie rozwojowym

Sesja 3
„Kobieta i mężczyzna w rodzinie”
13.00 – 14.30, sala nr 302
Prowadzący:
Dr Magdalena Miotk-Mrozowska
Wloka Agnieszka - Męskość a ojcostwo – dyskurs społeczno-kulturowy w świetle przemian ideologicznych
Stępkowska Katarzyna - Współczesny mężczyzna jako model uwikłany w obraz
Bierca Marta - Partnerstwo w polskiej rodzinie – norma czy ewenement?
Stępkowska Katarzyna - Rozwód rodziców a zdrowie dziecka w paradygmacie biopsychospołecznym
Kupniewski Mariusz Hubert - Mnogość ról – ewenement czy wymóg współczesności?

Dyskusja sesji plakatowej I
„Wybrane aspekty funkcjonowania współczesnych młodych”
14.30 – 15.30
Hall I piętro
Dyskutant:
Dr Maciej Michalak
Malina Alicja - Wzajemne stosunki psychologów i socjologów - doniesienia z badań
Suwalska-Barancewicz Dorota - Czynniki podmiotowe i pozapodmiotowe związane z jakością funkcjonowania
partnerów w relacji
Chodyna-Santus Monika - Uczeń z dysleksją wobec współczesnej rzeczywistości - droga przez mękę czy
wygodna wymówka?
Kruczek Agnieszka - Gniew wśród nieletnich sprawczyń czynów przestępczych
Kugiejko Magdalena - Wpływ szkoły na kształtowanie świadomości turystycznej uczniów
Musilová Simona - Typowe zachowanie agresywne uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce i Czechach
Siadak Goretta - Media a problemy z koncentracją u dzieci w wieku szkolnym
Wasilewska Emilia, Szyszkowski Wiesław - Założona a rzeczywista realizacja prawa dziecka do wychowania w
rodzinie naturalnej. Kategorie doświadczeń- raport z badań
Zaleszczyk Anna Katarzyna - Nadzieja na sukces a trudność w podejmowaniu decyzji zawodowych u młodzieży
w klasach maturalnych
Piotrowska Sylwia - Gotowość studentów wybranych
edukacji interprofesjonalnej - badanie przekrojowe 2013-14

kierunków

medycznych

do

podjęcia

Purev Tumendemberel, Boniecka Klaudia – Doświadczenie bycia ofiarą i agresorem w społeczeństwie
współczesnym
Urszula Owczarz, Anna Błaszkiewicz, Alicja Malina - Psychospołeczne aspekty niepłodności i jej leczenia

Warsztat:
„Mediacje jako niedoskonała forma rozwiązywania konfliktów”
14.30 – 15.30, sala nr 102
Prowadzący: dr Marzanna Farnicka
15.30 – 16.30 Lunch, sale 405, 406, 407, 408
Sesja 4

„Współczesne metody badawcze – dylematy naukowców”
16.30 – 18.00, sala nr 2
Prowadzący: dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. UKW
Gryniewicz-Jaworska Michalina - Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w optymalizacji wielokryterialnej
Kostrzewski Michał - Dylemat współczesnych naukowców – czy można porównać wyniki testów w wersji
papierowej i komputerowej?
Tużnik Przemysław - Czy lokalne zmiany w widmie dźwięku są odtwarzane w wyobraźni słuchowej? Propozycja
badań metodą ERP
Jurczyk Marta - Od emancypacji do przemocy - etnografia performatywna w badaniach nad seksualnością.
Raport z badań
Kanclerz Bożena - Orientacja młodzieży na pracę i karierę jako kategoria badawcza- analiza porównawcza

Sesja 5
„Sytuacje trudne i radzenie sobie współczesnych ludzi”
16.30 – 18.00, sala nr 302
Prowadzący: dr hab. Małgorzata Basińska, prof. UKW
Stępka Ewa, Jędrzejczyk Dominika - Strategie radzenia sobie ze stresem w pracy funkcjonariuszy policji i służby
więziennej
Nogaj Anna - Sytuacje trudne a strategie radzenia sobie ze stresem wśród młodzieży muzycznie uzdolnionej
Boruc Dagmara Maria, Dominika Zakrzewska - W obliczu stresu… Jak radzimy sobie w sytuacjach trudnych?
Woźniewicz Agnieszka - Wsparcie społeczne a objawy psychologiczne związane z chorobą u osób cierpiących
na astmę
Boruc Dagmara Maria, Dominika Zakrzewska - Kiedy umiera bliska osoba-o przeżywaniu straty

Boczek Michał - Czy można przewidzieć kryzys i czy można się jego ustrzec?

Piątek, 04.04.2014 r.
Sesja 6
„Funkcjonowanie dziecka we współczesnym świecie”
9.00-10.30, sala 2
Prowadzący: prof. dr hab. Małgorzata Kościelska
Pacholczyk-Sanfilippo Marta - Rola wczesnej opieki i edukacji instytucjonalnej w rozwoju najmłodszych dzieci a
organizacja i funkcjonowanie żłobków w Polsce
Sadłowska Agnieszka - Cichy uczeń czy odważny gaduła - czyli o asertywności dziecka w szkole
Heland Krystyna - Konstruowanie obrazu Boga przez dziecko - metody i podejścia badawcze
Głogowska Karolina - Kwestionariuszowy pomiar przywiązania u dzieci w okresie późnego dzieciństwa na
przykładzie badań pilotażowych nad Security Scale
Pleban Wiktoria - Wielowymiarowe funkcjonowanie dziecka z zespołem Aspergera w percepcji rodziców

Sesja 7
„Współczesny człowiek w obliczu wyzwań zdrowotnych”
9.00-10.30, sala 302
Prowadzący:
dr hab. Paweł Izdebski, prof. UKW
Bodajko-Grochowska Anna - ''Mam astmę oskrzelową i żyję dalej''- Wpływ astmy dziecięcej na funkcjonowanie
dziecka i jego rodziny we współczesnym świecie. Czy jest możliwość zmiany tej sytuacji?
Kwiatkowska Agnieszka - Zaburzenia czytania i pisania osób w stanie minimalnej świadomości
Skolimowska Magdalena - Naprotechnologia - szansa dla niepłodnych małżeństw
Żbikowska Karolina - Wybrane aspekty funkcjonowania psychospołecznego kobiet z mutacją genetyczną
BRCA1 i/lub BRCA2 na świecie - przegląd badań
Gawron Dagmara - Wpływ niechirurgicznych zabiegów upiększających na samoocenę wizerunku ciała i nastrój
u kobiet w wieku średnim
Socha Miłosz - Sport, triathlon, ponowoczesność

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa, Hall Główny
PBS - Twój Partner w badaniach. Prezentacja współpracy w konsorcjach naukowych, sala 2, sala 2
Sesja 8
„Rola środowiska wychowawczego dla rozwoju współczesnych młodych ludzi”
11.00-12.30, sala 2
Prowadzący: dr hab. Maria Deptuła, prof. UKW
Tymińska Marta - Rycerze i złodzieje samochodów - jak współczesne granie w gry komputerowe wpływa na
tożsamość i codzienne funkcjonowanie
Jaźwiński Rafał - Historiozoficzna wizja „ostatniego człowieka” F. Fukuyamy jako kategoria pedagogiczna
Kołbyk Karol - Pedagodzy ulicy – presja i dylematy ról
Durasiewicz Arkadiusz - Rodzina jako kategoria polityki społecznej – współczesny kierunek polityki społecznej
na rzecz rodziny

Pazur Alicja - Sposoby spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym
Mickiewicz Kinga - Dziadek i babcia opiekunem zastępczym małego dziecka. Postrzegany stres, postawy
wychowawcze oraz relacje przywiązaniowe
Kutyła Dorota Halina - Uczmy się od mistrzów, czyli lekcja Johna Ruskina i Ericha Fromma

Sesja 9
„Dylematy współczesnych młodych ludzi”
11.00-12.30, sala 302
Prowadzący: dr hab. Hanna Liberska, prof. UKW
Szymanik Anna - Jak współczesna młodzież spostrzega kobiece piękno? Relacja atrakcyjności fizycznej partii
ciała do atrakcyjności ogólnej
Cieśliński Paweł - Młodzieżowa Rada Miasta (na przykładzie miasta Brodnica)
Simlat – Żuk Beata - Pojecie sukcesu w rozumieniu studentów Uniwersytetu Gdańskiego
Konieczka Joanna - Dynamika partycypacji młodzieży w protestach społecznych - rola ucznia versus rola
buntownika
Misztela Anna, Oleszkowicz Anna - Realizacja zadań rozwojowych a poczucie dorosłości młodych dorosłych

Dyskusja panelowa
„Człowiek organizacji a człowiek podmiot - trudny dylemat egzystencjalny współczesnego człowieka.
Teoria i badania.”
12.30-13.30, sala nr 2
Prowadzący: prof. dr hab. Roman Ossowski
13.30 – 14.30 Lunch, sale 405, 406, 407, 408
Sesja 10
„Współczesny wymiar choroby i niepełnosprawności”
14.30 – 16.00, sala nr 2
Prowadzący: prof. dr hab. Roman Ossowski
Bernacka Anna - Rola pedagoga specjalnego w edukacji seksualnej uczniów niepełnosprawnych intelektualnie
Śmiechowska-Petrovskij Emilia - Warunki efektywnego wykorzystania wspomagających technologii
informacyjno-komunikacyjnych przez osoby z dysfunkcją wzroku w kontekście rehabilitacji zawodowej i
integracji społecznej
Świderska Bożena - Obraz niepełnosprawności w mediach współczesnych
Szarecka Wioletta - Wizerunek osoby niepełnosprawnej w medialnych kampaniach charytatywnych
Boniecka Klaudia - Psychospołeczne funkcjonowanie osób otyłych i z nadwagą

Sesja 11
„Przemiany na rynku pracy we współczesnym świecie”
14.30 – 16.00, sala nr 301
Prowadzący: dr hab. Ryszard Gerlach, prof. UKW
Miciuk Łukasz - Osobowość jako predyktor optymalnego funkcjonowania w życiu prywatnym i zawodowym badania nad orientacją pozytywną
Rocławska Anna - KOBIETA - FUNKCJONARIUSZ – poczucie własnej skuteczności a satysfakcja z życia
Tunia Małgorzata - Człowiek w wielkiej machinie. Psychologiczne skutki patologii w organizacjach dla
funkcjonowania jednostki
Jachowska Julia - Zmiana zawodu i jej wpływ na kształt tożsamości jednostki w obliczu współczesnych
wymogów rynku pracy
Kot Paweł - Wpływ cechy osobowości na preferencje kultury organizacyjnej u osób we wczesnej dorosłości
Tomaszewska-Lipiec Renata - Praca zawodowa - między wyborem a zniewoleniem

Sesja 12
„Oblicze współczesnej kobiety”
14.30-16.00, sala 302
Prowadzący: dr Alicja Szmaus-Jackowska
Dora Marta - Czym jest i czym nie jest, ustawa o uzgodnieniu płci?
Lenart-Kłoś Katarzyna - Żona, matka, funkcjonariusz, czyli o kobietach w Służbie Więziennej
Skowrońska-Pućka Agnieszka - Matka (czy) nastolatka? Problemy (zbyt) młodych matek na tle zjawiska
psychologicznej dyslokacji
Cieślik-Florczyk Małgorzata - Pozycja kobiet w polityce. Analiza ról pełnionych w strukturach polskich partii
politycznych
Szafranek Róża - Do czego potrzebują współcześni Europejczycy modelu kobiecości, zgodnie z którym kobieta
wykona każde zadanie i poradzi sobie z każdą rolą? – psychologiczna analiza skandalu wokół „Po. O
małżeństwie i rozstaniu” Rachel Tusk
Sołtys Michalina - Mieć czy Być? Prężność i poczucie bezpieczeństwa, a postawy egzystencjalne współczesnych
kobiet

Sesja 13
„Praca i jej miejsce w życiu współczesnego człowieka”
16.00-17.30, sala 2
Prowadzący: dr Renata Tomaszewska-Lipiec
Mirski Andrzej - Zarządzanie jakością życia pracownika w przedsiębiorstwie XXI wieku
Dyński Marcin - Zarządzanie indywidualnymi kompetencjami w kontekście wielości wyzwań stawianych
młodemu człowiekowi na rynku pracy
Tajak Agnieszka - Pracoholizm jako współczesna forma uzależnienia pracowników naukowych
Kopa Izabella - Determinanty popytu na pracę w Polsce aspekt regionalny
Gołębiewska Iwona - Współczesny rynek pracy - bezrobocie i prekarna praca

Sesja 14
„Oblicza współczesnej twórczości”
16.00 – 17.30, sala nr 302
Prowadzący: dr Anna Nogaj
Obrębska Aleksandra Laura - Twórczość i jej aktywizacja u podopiecznych Domu Pomocy Społecznej
Chmielińska Anna Małgorzata - Adaptacja na kontinuum twórczość – stagnacja
Sokołowska Magdalena - Dziecko zdolne w różnych rolach społecznych
Mużdżak Antonina - Jak radzić sobie z tremą? – badania teoretyczne i praktyczne wskazówki
Luty Damian - Sztuka a sposoby spędzania wolnego czasu: perspektywa edukacyjna

Sobota, 05.04.2014 r.
Sesja 15
„Role i zadania współczesnych mass-mediów”
10.00 – 11.30, sala 2
Prowadzący:
Dr Mariusz Guzek
Krawczewska Lilia - Homogenizacja treści w rozrywkowej prasie dla nastolatków na przykładzie wybranych
tytułów – szkic porównawczy
Demel Dorota - Dziecięce role prezentowane w blogach internetowych
Rybczyńska Magdalena - Internetowe wyrażanie uczuć
Kotyśko Martyna - Taktyki autoprezentacji a korzystanie z portalu Facebook
Warumzer Ewelina - Pusty plecak jako metafora roli jednostki w społeczeństwie. Analiza filmu ,,W chmurach”
Jasona Reitmana

Sesja 16
„Wyzwania stawiane kulturze współczesnej”
10.00 – 11.30, sala 302
Prowadzący:
Dr hab. Magdalena Czachorowska, prof. UKW
Iglewska Sylwia - Dylematy współczesnych rodziców, czyli jakie imię wybrać dla dziecka. Onomastyczna analiza
najpopularniejszych imion bydgoszczan urodzonych w 2013 roku
Rytlewska Katarzyna - Między nadzieją, a rozczarowaniem. Kultura współczesna na pograniczu dwóch wzorców
poznawczych
Figa Anna - Acedia jako odpowiedź na wyzwanie wielości. Wokół lektury Prozy Północy
Ginther-Jakubczak Marta - Współczesne nazewnictwo klubów i pubów w Bydgoszczy
Włodarczyk Agata - Być fanem w Polsce

Sesja 17
„Zadania współczesnej edukacji i wychowania”
11.30 – 13.00, sala 2
Prowadzący: dr hab. Roman Leppert, prof. UKW
Ziarko Andrzej - Pedagog, instruktor, ratownik – interdyscyplinarna rola ratownika medycznego w systemie
edukacji
Zawichrowska Marta - Współczesne trudności osób bilingwalnych. Język pierwszy (L1), język drugi (L2) i ich
wpływ na edukację, rozwój psychologiczny i duchowy
Woderska Nina - Edukacja rozrywkowa - jak(a) wiedza o transplantacji narządów przekazywana jest przez
media?
Seidel Stanisław - "Tradycyjne" i "boskie" poczucie umiejscowienia kontroli zdrowia a obraz Boga. Przegląd
teorii i wyniki własnego sondażu
Sygit-Kowalkowska Ewa - Współczesny obraz Homo Empathicus. Koncepcje i przegląd badań
Duranowski Wojciech - Edukacja ustawiczna w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej (oraz Świata)
Beck Oliwia - Starzenie się jako wyzwanie współczesności

Sesja 18
„Wielość ról w życiu współczesnego człowieka”
11.30 – 13.00, sala 302
Prowadzący: prof. dr hab. Janusz Trempała
Śmigielski Witold, Walczak Wojciech - Człowiek jako szczyt drabiny stworzenia, a zarazem członek
społeczeństwa w dobie pierwszej ponowoczesności. Role (nie)do pogodzenia?
Górecki Maciej - Role społeczna liderów w tworzeniu instytucji międzynarodowych. Studium Przypadku
inicjatyw Europejskiej Polityki Sąsiedztwa - Partnerstwa Wschodniego, Unii dla Śródziemnomorza i Wymiaru
Północnego Unii Europejskiej
Kramarczyk Justyna - Człowiek wielozadaniowy? Społeczna rola nowych technologii w kulturze przyspieszenia
Szczęsna Barbara - Społecznie użyteczny i niezbędny-działacz lokalny. Wstęp do dyskusji na temat zmian roli i
zadań mieszkańców obszarów wiejskich
Tomaszewska Marta - Trudności związane z nabywaniem roli księdza
Antonow Agnieszka, Poleszak Dariusz - Współczesny doktorant - ani student, ani nauczyciel akademicki.
Problemy związane z wielością pełnionych ról i zadań na uczelni

13.00 – 13.30 Przerwa kawowa, Hall Główny

Dyskusja sesji plakatowej II
„Radzenie sobie z wyzwaniami współczesności”
13.30 – 14.30
Hall I piętro
Dyskutant:
dr hab. Bogdan Pietrulewicz, prof. UKW
Bilicka Maja, Cywka Katarzyna - Temperament i style radzenia sobie a reakcje psychomotoryczne u
adolescentów z klas sportowych i niesportowych (Współautorzy: dr Kamila Litwic-Kaminska, dr Maciej
Michalak)
Boruc Dagmara Maria, Dominika Zakrzewska - Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania zaburzeń zdrowia
Kreft Katarzyna - Prężność psychiczna a spostrzeganie siebie w przyszłych rolach rodzicielskich
Tudorowska Malwina - Pacjent wobec choroby - nastrój osób chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C
Wojtkowska Katarzyna - Stres i poznawcza regulacja emocji u kobiet i mężczyzn w okresie podejmowania ról
zawodowych
Brudek Paweł - Rodzinne uwarunkowania rozwoju osobowości twórczej. Perspektywa psychologicznomuzykologiczna
Dymkowska Nina - Rodzicielstwo bliskości - zmierzch tradycyjnej roli ojca?
Kristina Hryncewicz - E-learning w organizacji uczącej się – aspekty psychologiczne
Chmielewska Maria, Dominika Zakrzewska - Zjawisko uzależnienia interpersonalnego
Brzuszkiewicz Katarzyna - Cechy temperamentalne a stosowanie strategii prognostycznych przez
nieprofesjonalnych inwestorów indywidualnych
Paulina Andryszak - Porównanie stopnia nasilenia dystresu oraz objawów depresji i lęku pomiędzy

kobietami rozpoczynającymi chemioterapię uzupełniającą z powodu raka piersi a kobietami
zdrowymi
14.30 – 15.00 Zakończenie IV Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców
„Dylematy współczesnych: radzenie sobie z wielością ról i zadań”, sala nr 103

