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Poniedziałek 14.VI.2010 r.
Tura I: 10.30 do 12.00

W KRęGU PRAW człoWIEKA

Moderator:  ■ doc. dr Helena Franaszek

dr Jacek Czaja:  1. 
Prawa człowieka. Byt czy fikcja prawna.

dr Magdalena Bainczyk:  2. 
Pojęcie godności osoby ludzkiej w prawie Unii Europejskiej.

dr�Stefan�Poździoch:� 3. 
Aktywna polityka społeczna jako wyraz realizacji socjalnych praw 
obywatelskich.

dr�Marcin�Pieniążek:� 4. 
Obywatelskie nieposłuszeństwo jako gwarancja praw podmiotowych.

mgr Mieszko Nowicki:  5. 
Obraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  
w Strasburgu w kontekście 50 lat działalności.

prof. nadzw. dr hab. Irena Czaja-Hliniak:  6. 
Prawa jednostki w stosowaniu wybranych instytucji prawnofinansowych.

dr Samanta Kowalska:  7. 
Współczesne państwo a prawa człowieka. Rola państwa prawnego  
w zapobieganiu i zwalczaniu patologicznych zjawisk społecznych.

mgr Tomasz Pistol:  8. 
Instytucja wywłaszczenia prawo do własności jako prawo człowieka.

Dyskusja

� Prawa�człowieka�w�Procesie�tworzenia� 
i�stosowania�Prawa 
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Poniedziałek 14.VI.2010 r.
Tura II: 12.30 do 14.00

PRAWA człoWIEKA A sFERA PUBLIczNA

Moderator:  ■ dr Marcin Pieniążek

prof. nadzw. dr hab. Izabela Lewandowska-Malec:  1. 
Zasadność penalizacji krytyki funkcjonariuszy publicznych ( art. 212 
Kodeksu Karnego) w świetle prawa do wolności słowa w debacie 
publicznej.

prof. nadzw. dr hab. Ryszard Szostak:  2. 
Prawo do sądu w zakresie sporów związanych z udzielaniem zamówień 
publicznych.

dr�hab.�Jerzy�Paśnik:� 3. 
Ochrona praw podmiotowych żołnierzy i funkcjonariuszy służb 
mundurowych w przypadku wygaśnięcia stosunku służbowego.

dr�Marcin�Sala-Szczypiński:� 4. 
Ochrona dóbr osobistych i praw pacjenta.

mgr Agnieszka Zelek:  5. 
Prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, 
uzyskanych przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu.

mgr Tomasz Tabisz:  6. 
Prawo do odszkodowania z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa 
udostępnionej przy zawieraniu umowy.

mgr�Klaudia�Krużołek:� 7. 
Ochrona podatnika w interpretacjach prawa podatkowego 
dokonywanych przez Ministra Finansów.

mgr Marek Klink:  8. 
Pozytywne i negatywne skutki wybranych instytucji zwolnień 
podatkowych i ulg podatkowych w polskim systemie prawa 
podatkowego.

doc. dr Andrzej Buczek:  9. 
Wyłączenia pracownika organu podatkowego jako gwarancja realizacji 
zasady prawdy obiektywnej – krytyka orzecznictwa.

Dyskusja

�Prawa�człowieka�w�Procesie�tworzenia� 
i�stosowania�Prawa 
 
sALA 049 A
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Poniedziałek 14.VI.2010 r.
Tura III: 15.00 do 17.00

PRAWo człoWIEKA A PRAWo KARNE

Moderator:  ■ dr Marcin sala-szczypiński

dr�Zyta�Dymińska:� 1. 
Dobrowolne poddanie się karze a prawo do rzetelnego procesu ‒ w praktyce.

dr Katarzyna Banasik:  2. 
Karalność kazirodztwa jako naruszenie wolności.

dr Renata Pawlik:  3. 
Znamię stanu pod wpływem środka odurzającego  
i stanu po użyciu podobnie do alkoholu działającego środka (art. 178a k.k.  
I 87 k.w.) – zagadnienia teoretyczne i praktyczne w świetle aktualnej wiedzy  
i badań z zakresu toksykologii sądowej, a prawa człowieka.

mgr Adam Strzelec:  4. 
Przymusowe leczenie sprawców czynów zabronionych popełnionych 
w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

mgr�Łukasz�Rachtan:� 5. 
Karnoprawna ochrona wolności myśli, sumienia  
i religii w Polsce na tle uregulowań międzynarodowych.

mgr�Owidiusz�Mazurkiewicz,�mgr�Małgorzata�Witek:� 6. 
Zakres dopuszczalnej ingerencji w wolności i prawa jednostki  
w postępowaniu egzekucyjnym sądowym.

mgr Tomasz Franosz:  7. 
Stosowanie kar cielesnych wobec dzieci, a prawa człowieka.

mgr Piotr Feczko:  8. 
Prawa człowieka w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Dyskusja

 Prawa�człowieka�w�Procesie�tworzenia� 
i�stosowania�Prawa 
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Wtorek 15.VI.2010 r.

 Prawa�człowieka�w�Procesie�tworzenia� 
i�stosowania�Prawa 
 
sALA 049 A

Tura I: 09.30 do 11.30

KoNTEKsTY PRAWA I PRAW człoWIEKA

Moderator:  ■ dr Marcin Pieniążek

prof. dr hab. Tadeusz Stanisz:  1. 
Matematyka a nauczanie logiki na studiach prawniczych

doc.�dr�Halina�Wierzbińska:� 2. 
Prawo pracownika do równego traktowania w zatrudnieniu.

dr Maciej Thorz:  3. 
Pojęcie „Młodzieży" w konstytucji RP.

dr�hab.�Andrzej�Żebrowski:� 4. 
Wywiad kontrwywiad w demokracji konstytucyjnej  – zadania i uprawnienia.

dr Dorota Fleszer:  5. 
Czy mieszkaniec gminy ma prawo do tworzenia prawa lokalnego?

dr Krystyna Celarek:  6. 
Wykorzystanie informatyki w procesie udostępniania informacji prawnej, 
jawności prawa – gwarancją urzeczywistniania praw człowieka XXI wieku.

mgr Szczepan Urlik:  7. 
Morderstwa polityczne formą łamania praw człowieka w Rosji w XXI wieku.

dr�Sławomir�Cebula:� 8. 
Ustawodawstwo wyznaniowe w Polsce w opiniach przedsawicieli mniejszości 
narodowych.

mgr Piotr Józefczyk:  9. 
Amerykańska wizja ,,Równości" na przykładzie „Akcji Afirmatywnej".

mgr�Grzegorz�Kościelniak:� 10. 
Rada Stanu – organ opiniodawczy w procesie stanowienia prawa. Analiza 
postulatu Rzecznika Praw Obywatelskich.

mgr  Mariusz Kusion:  11. 
Stalking i cyberbulling w polskim prawie karnym.

Dyskusja
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Wtorek 15.VI.2010 r.

 Prawa�człowieka�w�Procesie�tworzenia� 
i�stosowania�Prawa 

 
sALA 049 A

Tura II: 12.00 do 14.00

PIERWszY KRoK NA DRoDzE BADANIA NAUKoWEGo  
– PREzENTAcjE sTUDENTóW KRAKoWsKIEj AKADEMII  
IM. ANDRzEjA FRYczA MoDRzEWsKIEGo

Moderator:  ■ prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biernat

Milena�Stępień:� 1. 
Niepewność a ekspertyza kryminalistyczna.

Magdalena�Słota:� 2. 
Koncepcja dowodu naukowego.

Agnieszka Wójciak:  3. 
Nieprawidłowe ekspertyzy kryminalistyczne.

Marcin Pluta:  4. 
Logiczna analiza dowodu naukowego jako alternatywna dla podejścia 
probabilistycznego.

Monika Suchojad:  5. 
Prawda a kryminalistyka.

Joanna Kolarz:  6. 
W stronę harmonizacji ekspertyzy kryminalistycznej.

Przemysław�Pięta:� 7. 
Krytyka indywidualności w kryminalistyce

Kamil Brudny:  8. 
Zastosowanie logiki zbiorów rozmytych w śledztwie pro aktywnym.

Magdalena�Ramęda:� 9. 
Morderczy umysł istoty ludzkiej w oparciu o kwalifikowaną zbrodnię 
zabójstwa.

Dyskusja
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Poniedziałek 14.VI.2010 r.
Tura I: 10.30 do 12.00

PRzEMIANY NA PoLsKIEj scENIE PoLITYczNEj

Moderator:   ■ prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz

prof. dr hab. Danuta Waniek:  1. 
Polska – demokratyczne państwo prawa, czy katolickie państwo stanowe? 
Perspektywa wyboru.

dr�Bogusław�Blachnicki2. :  
Obywatel na współczesnej scenie politycznej – ewolucja czy rewolucja.

mgr Krzysztof Klimczak:  3. 
Ewolucja programowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej  
w latach 2005–2009 – Próba odbudowy elektoratu.

dr Artur Trudzik:  4. 
Prekampania prezydencka ‒ nowy instrument demokracji w Polsce.

Dyskusja

Tura II: 12.30 do 14.00

EWoLUcjA sYsTEMóW PARTYjNYcH

Moderator:  ■ dr Anna Frątczak

dr�hab.�Jacek�Zieliński:� 1. 
Przemiany systemów partyjnych państw bałtyckich: rewolucja–ewolucja– 
–stagnacja.

mgr�Kinga�Dudzińska:� 2. 
Ewolucja versus rewolucja – system polityczny w krajach bałtyckich  
w dobie kryzysu gospodarczego.

dr�Mieczysław�Sprengel:� 3. 
Strategiczna droga współpracy Stanów Zjednoczonych, Australii i Japonii na 
początku XXI w.

mgr�Eugeniusz�Januła:� 4. 
System partyjny RP. W jakim kierunku zmierzamy?

Dyskusja

�ewolucja‒rewolucja.� 
Przemiany�wsPółczesnej�sceny�Politycznej 
 
sALA B 020
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Poniedziałek 14.VI.2010 r.
Tura III: 15:00 do 17:00

NoWE RUcHY sPołEczNE

Moderator:  ■ prof. dr hab. Danuta Waniek

prof. dr hab. Tadeusz Paleczny:  1. 
Nowe ruchy społeczne a procesy globalizacji.

dr Marta du Vall, dr Agnieszka Walecka-Rynduch:2.   
Netarchia jako propozycja modelu demokracji przyszłości.

dr Marta Majorek:  3. 
Partia Piratów jako egzemplifikacja ewolucji ruchów społeczno-politycznych.

dr�Dominika�Sozańska:� 4. 
Kobieta i jej rola w programach polskich partii politycznych.

dr�Anna�Frątczak:5.   
Parytet płci czyli rewolucja u bram.

mgr Magdalena Chojnacka:  6. 
Ewolucja‒Rewolucja. Współczesne przemiany amerykańskiej sceny 
politycznej. Wzrost udziału kobiet w życiu politycznym USA.

Dyskusja

� ewolucja‒rewolucja.� 
Przemiany�wsPółczesnej�sceny�Politycznej 

 
sALA B 020
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Poniedziałek 14.VI.2010 r.
Tura I: 10.30 do 12.00

GLoBALIzAcjA A WsPółczEsNA GosPoDARKA śWIAToWA 
cz. I

Moderator:   ■ doc. dr Małgorzata czermińska

prof.�nadzw.�dr�hab.�Tadeusz�Kołodziej:� 1. 
Globalizacja a przemiany w międzynarodowym podziale pracy.

prof.�nadzw.�dr�hab.�Eugeniusz�Pluciński:� 2. 
Kryzys fiskalny krajów strefy euro a programy naprawcze na lata 2010–2012

prof.�dr�hab.�Marianna�Księżyk:� 3. 
Drogi eliminacji systemowych źródeł obecnego kryzysu ekonomicznego  
w warunkach globalizacji.

dr Wojciech Zysk:  4. 
Elementy tzw. odpowiedzialności i sprawiedliwości w działaności 
przedsiębiorstw jako efekt procesów globalizacji.

mgr Marek Wyrwicz:  5. 
Polskie metropolie usługowe. Outsourcingowy sukces w warunkach 
globalizacji.

Dyskusja

Tura II godz. 12.30 do14.00

GLoBALIzAcjA A WsPółczEsNA GosPoDARKA śWIAToWA 
cz. II                   

Moderator:  ■ prof. dr hab. Erhard cziomer

prof. dr hab. Rajmund Mydel:  1. 
Miejsce i rola Chin w procesie globalizacji edukacji na poziomie wyższym.

dr Franciszek Czech:  2. 
Globalny handel dobrami kulturowymi w świetle danych UNESCO.

stosunki�miĘDzynaroDowe� 
w�Dobie�globalizacji 
 
sALA 120 A
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Poniedziałek 14.VI.2010 r.

mgr Anna Piziak-Rapacz:  3. 
Problem surowcowo-energetyczny w dobie globalizacji.

mgr�Elżbieta�Majchrowska:� 4. 
Chiny – ASEAN – nowa strefa wolnego handlu.

mgr Katarzyna Czajkowska:  5. 
Między rynkowym a społecznym paradygmatem rozwoju.  
ONZ wobec gospodarczych wyzwań globalizacji.

Dyskusja

Tura III godz. 15.00 do 17.00

GLoBALIzAcjA A WsPółczEsNA EURoPA 

Moderator:  ■ doc. dr jan staszków

prof.�dr�hab.�Zbigniew�Zioło:� 1. 
Procesy kształtowania przestrzeni europejskiej.

prof.�dr�hab.�Grzegorz�Babiński:� 2. 
Dlaczego upadają stare i nie tworzą się nowe organizacje etniczne.

dr Marcin Tarnawski:  3. 
Sovereign Wealth Funds – nowy podmiot gospodarki światowej.

mgr Kamil Borkowski:  4. 
Oblicza globalizacji – PMC (Private Military Conpanies) jako nowi aktorzy 
w stosunkach międzynarodowych. Wyzwania, zagrożenia, PERSPEKTYWY.

mgr Katarzyna Papiernik:  5. 
Wpływ procesów globalizacji na polskie przedsiębiorstwa oraz gospodarkę UE.

mgr�Magdalena�Ślusarczyk:� 6. 
Słowenia wobec światowego kryzysu gospodarczego.

Dyskusja

stosunki�miĘDzynaroDowe� 
w�Dobie�globalizacji 

 
sALA 120 A
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Wtorek 15.VI.2010 r.

stosunki�miĘDzynaroDowe� 
w�Dobie�globalizacji 
 
sALA 120 A

Tura I: 9:30 do 11:30

INTEGRAcjA EURoPEjsKA WoBEc WYzWAń  
WscHoDU I zAcHoDU

Moderator:  ■ doc. dr stafan sacha

prof. nadzw. dr hab. Dariusz Matelski:  1. 
Układy bilateralne Polski z sąsiadami w sprawie restytucji dziedzictwa kultury 
w XX wieku.

prof.�nadzw.�dr�hab.�Janusz�Fałowski:�� 2. 
Stosunki włosko-libijskie

dr Karolina Kotulewicz:   3. 
Globalizacja a rozwój gospodarczy Republiki Mołdowy w latach 2000–2010.

dr Krzysztof Prendecki:  4. 
Kibice na Euro 2012 jako czynnik integracji polsko-ukraińskiej.

mgr Kamil Borkowski:  5. 
Pogodzić nacjonalizmy – wizja relacji polsko-ukraińskich na przykładzie 
„Wielkiego narodu” Adama Doboszyńskiego.

mgr�Eugeniusz�Januła:� 6. 
Polska – Ukraina. Współpraca czy konfrontacja.

mgr�Anna�Diawoł:� 7. 
Unia dla Śródziemnomorza – między integracją europejską a wyzwaniami 
globalizacji.

dr Barbara Ostrowska:  8. 
Wskaźniki oceny funkcji turystycznej państw Unii Europejskiej.

Dyskusja
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Poniedziałek 14.VI.2010 r.
Tura I: 10.30 do 12.00

WsPółczEsNE KoNcEPcjE MARKETINGoWE  
I INNoWAcjE

Moderator:   ■ prof. dr hab. Marian Huczek

prof.�nadzw.�dr�hab.�Danuta�Surówka-Marszałek:� 1. 
Proaktywność firm w procesie tworzenia radykalnych informacji.

prof. dr hab. Marian Huczek:  2. 
Zarządzanie ryzykiem w innowacyjnej działalności przedsiębiorstwa.

dr hab. Ryszard Studenski:  3. 
Wieloczynnikowa struktura przedsiębiorczości.

dr Janina Klima:  4. 
Zarządzanie relacjami z klientem – wyzwanie w strategiach marketingowych 
przedsiębiorstw.

dr Barbara Trzaska:  5. 
Marketingowe aspekty zarządzanie organizacją non-profit

dr Barbara Trzaska:   6. 
Specyfika narzędzi i procedur marketingu organizacji non-profit.

dr Bogdan Rogoda:  7. 
Uwarunkowania innowacyjnych modeli biznesu.

dr Andrzej Mirski:  8. 
Społeczne i kulturowe wyznaczniki innowacyjności.

Dyskusja

wybrane�Problemy�moDernizacji�gosPoDarki 
�i�kreowania�zmian�organizacyjnych 

 
sALA 153 A
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Poniedziałek 14.VI.2010 r.
Tura II: 12.30 do 14.00

PRoKTYWNY RozWój PRzEDsIęBIoRsTW  
– AsPEKTY sPołEczNE I EKoLoGIczNE

Moderator:   ■ prof. nadzw. dr hab. Andrzej chodyński

prof.�nadzw.�dr�hab.�Andrzej�Chodyński:� 1. 
Proaktywne zarządzanie aspektami ekologicznymi w przedsiębiorstwie  
– perspektywa strategiczna. 

dr�Adam�Jabłoński:� 2. 
Teoria Stakeholders i Shareholders w kreacji modeli zrównoważonego 
biznesu.

dr�Marek�Jabłoński:� 3. 
Strategiczne zarządzanie wynikami a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa.

prof.�nadzw.�dr�hab.�Andrzej�Chodyński,�mgr�Wojciech�Huszlak: 4. 
Wykorzystanie Strategicznej Karty Wyników (SKW) w realizacji 
proekologicznego modelu biznesu.

mgr Wojciech Huszlak:  5. 
Mierniki społecznej i ekologicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 
według Global Reporting Initiative (GRI).

dr�Dominika�Sułkowska:� 6. 
Zmiany obowiązków przedsiebiorców w zakresie ochrony środowiska 
następstwem intergarcji z Unia Europejską. 

dr�inż.�Aleksy�Gałka:� 7. 
Ocena oddziaływania na środowisko obiektów hydrotechnicznych jako 
prewencyjny element systemu zarządzania środowiskowego w gospodarce 
wodnej. 

mgr Joanna Kott:  8. 
Energetyka odnawialna i jej regulacje. 

prof. dr hab. Andrzej Gajewski:  9. 
Triz  i Human-Centered Design  (HCD) w projektowaniu i ocenie wyrobów.

Dyskusja

wybrane�Problemy�moDernizacji�gosPoDarki 
�i�kreowania�zmian�organizacyjnych 
 
sALA 153 A
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Poniedziałek 14.VI.2010 r.
Tura III: 15.00 do 17.00

EKoNoMIA sPołEczNA, BEzPIEczEńsTWo

Moderator:   ■ prof. nadzw. dr hab. Mirosław Kwieciński

dr�Maria�Płonka:� 1. 
Społeczna wartość dodana jako kryterium decyzyjne podmiotów 
gospodarczych.

mgr Monika Sadlok:  2. 
Ekonomia niepewności, czyli upadek teorii racjonalnych oczekiwań. 

mgr Anna Wójtowicz:  3. 
Prohibicja w Stanach Zjednoczonych – jej wpływ na modernizację 
i organizację społeczeństwa amerykańskiego na przykładzie Chicago.

doc. dr Janusz Ziarko:  4. 
Publiczno-prywatne partnerstwo w kreowaniu rozwoju lokalnego 
i organizacyjnego.

mgr Bartosz Baron:  5. 
Wpływ komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych na gospodarkę krajową 
– wybrane zagadnienia.

dr�Sławomir�Wyciślak:� 6. 
Dysfunkcje telepracy.

prof.�nadzw.�dr�hab.�Mirosław�Kwieciński:� 7. 
Procesowe i systemowe ujęcie zarządzania bezpieczeństwem.

mgr Magdalena Mielus:  8. 
Determinanty rozwoju organizacji opartej na wiedzy.

mgr�Paweł�Juszczyk:� 9. 
Redukcja kosztów poprzez zmianę strategii zakupowej w instytucjach 
zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych  
– rozważania „de lege ferenda”.

Dyskusja

wybrane�Problemy�moDernizacji�gosPoDarki 
�i�kreowania�zmian�organizacyjnych 
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Tura I: 09.30 do 11.30

KoNKURENcYjNość REGIoNóW

Moderator:   ■ prof. dr hab. Marian Huczek

prof.�nadzw.�dr�hab.�Zbigniew�Makieła:� 1. 
Regiony Polski Wschodniej – procesy restrukturyzacji struktur regionalnych.

dr�Tomasz�Rachwał,�mgr�Katarzyna�Świerczewska-Pietras:� 2. 
Wpływ procesów rewitalizacyjnych na rozwój gospodarczy obszarów 
zdegradowanych na przykładzie Łodzi, Poznania i Krakowa.

dr�Ryszard�Sęczyk:� 3. 
Efekty gospodarcze i społeczne specjalnych stref ekonomicznych na 
przykładzie strefy katowickiej, tarnobrzeskiej i suwalskiej.

dr�Piotr�Raźniak:� 4. 
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego krakowskiego obszaru 
metropolitalnego na tle województwa małopolskiego na przełomie XX i XXI 
wieku.

prof.�dr�hab.�Andrzej�Łysak,�doc.�dr�hab.�Ligaszewski:� 5. 
Środowiskowe i ekonomiczne uwarunkowania poprawy stanu ichtiofauny  
w wodach Polski Południowej użytkowanych wędkarsko.

mgr�inż.�Renata�Uryga:� 6. 
Zbiorniki retencyjne a wzrost demograficzny.

dr�Zdzisław�Źródłowski:� 7. 
Logistyka dostaw świeżych ryb dla miasta Krakowa.

dr�inż.�Barbara�Batko:� 8. 
Wpływ zarządzania informacją internetową w organizacjach administracji 
publicznej na konkurencyjność otoczenia. 

Dyskusja

wybrane�Problemy�moDernizacji�gosPoDarki 
�i�kreowania�zmian�organizacyjnych 
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wybrane�Problemy�moDernizacji�gosPoDarki 
�i�kreowania�zmian�organizacyjnych 

 
sALA 153 A

Tura II: 12.00 do 14.00

FINANsE I RAcHUNKoWość W zARząDzANIU.  
METoDY sTATYsTYczNE

Moderator:   ■ prof. dr hab. Andrzej Iwasiewicz

prof. dr hab. Andrzej Iwasiewicz:  1. 
Wielowymiarowe procesy binarne.

prof.�dr�hab.�inż.�Mariusz�Bednarek,�prof.�dr�hab.�inż.�Piotr�Rusek:� 2. 
Sterowania jakością na przykładzie przemysłu samochodowego.

dr Bernard Banasiak:  3. 
Rachnkowość a zarządzanie.

doc.�dr�Dariusz�Fatuła:� 4. 
Zmiany w aktywach finansowych polskich gospodarstw domowych w czasie 
kryzysu gospodarczego.

doc. dr Alicja Dziuba-Burczyk:  5. 
Zarządzanie podatkiem dochodowym w mikroprzedsiębiorstwach.

doc.�dr�Anna�Dębska-Rup,�mgr�Przemysław�Rup:� 6. 
Działalność gospodarcza osób fizycznych prowadzących uproszczone formy 
rachunkowości i ich odpowiedzialność cywilnoprawna za zobowiązania.

dr Piotr Stefanów:  7. 
Ograniczenia stosowania współczynnika korelacji liniowej Pearsona.

dr�Anna�Gręda,�prof.�dr�hab.�Andrzej�Iwasiewicz,� 8. 
dr Anna Strada, dr Piotr Stefanów:  
Badanie wiarygodności i skuteczności skali porównań Saaty’go w metodzie 
AHP i ANP (Grant własny MNiSW Nr NN 111 3451 38: Metodologia 
wielokryterialnej analizy porównawczej obiektów).

dr�Piotr�Staliński:� 9. 
Planowanie potrzeb materiałowych w systemach klasy APS. 

Dyskusja
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Tura I: 10.30 do 12.00

RozWój RoDzINY W MIGoTLIWEj WsPółczEsNoścI

Moderator:   ■ prof. nadzw. dr hab. Grażyna Makiełło-jarża

dr hab. Ewa Katarzyna Wysocka:  1. 
Rodzina w kontekstach rozwojowych i społecznych w perspektywie 
doświadczeń i przekonań młodego pokolenia ‒ analiza teoretyczna 
i empiryczne egzemplifikacje.

ks.�prof.�zw.�dr�hab.�Jan�Śledzianowski:� 2. 
Rodzina polska w meandrach współczesności.

prof. zw. dr hab. Jan Szmyd:  3. 
Chybotliwość podstawowych wartości moralnych a standardy życia 
społecznego i rodzinnego.

dr Monika Borowska:  4. 
Perspektywa rozwojowa a dialog międzypokoleniowy w rodzinie  
– wybrane zagadnienia.

dr Anna Panek:   5. 
Zmieniające się relacje: rodzice – dzieci w ponowoczesnej rodzinie.

dr Dariusz Grzonka:   6. 
Normy etyczne i życie rodziny w perspektywie wielokulturowości.

Dyskusja

Tura II: 12.30 do 14.00

WYBRANE PRoBLEMY RoDzIN – DIAGNozA zAGRożEń

Moderator:  ■ doc. dr Małgorzata Leśniak

doc. dr Ewa Tabora-Marcjan:  1. 
Przemiany w pedagogicznym myśleniu o stosunkach między rodziną 
a szkołą.

dr�Wiesław�Szot:�� 2. 
Psychopedagogiczny aspekt resocjalizacji młodzieży niedostosowanej 
społecznie a funkcjonowanie współczesnej rodziny.

Psychologiczne�i�sPołeczne�asPekty� 
funkcjonowania�roDziny 
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dr Krzysztof Gerc:   3. 
Hierarchia wartości młodzieży zagrożonej uzależnieniem od środków 
psychoaktywnych w  kontekście funkcjonowania rodziny.

dr�Małgorzata�Duda:� 4. 
Przemoc wobec ludzi starszych. Wybrane zagadnienia.

dr�Edyta�Laurman-Jarząbek,�dr�Eliza�Mazur:� 5. 
Przemoc w rodzinie i jej wpływ na zachowania agresywne na przykładzie 
osadzonych Aresztu Śledczego w Kielcach.

Dyskusja

Tura III: 15.00 do 17.00

WYBRANE PRoBLEMY RoDzINY W PRzEsTRzENI 
WsPółczEsNoścI

Moderator:   ■ dr Krystyna Kluz

dr�inż.�Weronika�Zaremba:� 1. 
Tradycyjny a współczesny model małżeństwa.

dr Marek Majczyna:  2. 
Rodzina ‒ przestrzeń formowania się dzielności etycznej.

dr�Stanisław�Wójcik:�� 3. 
Wsparcie rodziny w wybranych grupach chorych.

dr�Katarzyna�Piątek:�� 4. 
Silne rodziną. Rola systemu rodzinnego w adaptacji do niepełnej sprawności. 
Przypadek kobiet z niepełnosprawnością fizyczną.

■ dr n. med. Robert Kowalczyk, mgr Anna Duda:   
Ocena rozwoju psychoseksualnego kobiet i dziewcząt cierpiących 
na zaburzenia odżywiania.

Dyskusja

Psychologiczne�i�sPołeczne�asPekty� 
funkcjonowania�roDziny 
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Tura I: 10.30 do 12.00

WsPółczEsNE KoNcEPcjE NAUK o BEzPIEczEńsTWIE

Moderator:   ■ dr Monika sraga

prof.�zw.�dr��hab.�Sławomir�Mazur:� 1. 
Koncepcje nauk o bezpieczeństwie we współczesnej rzeczywistości XXI 
wieku.

prof. nadzw. dr hab. Ladislav Hofreiter:  2. 
Dialektyka bezpieczeństwa.

dr�Bogumił�Stęplewski:� 3. 
Współczesne pojęcia bezpieczeństwa.

prof. zw. dr hab. Piotr Sienkiewicz:  4. 
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie.

dr Ryszard Lelito:  5. 
Zarządzanie procesowe w rozwoju nauk o bezpieczeństwie.

Dyskusja

Tura II: 12.30 do 14.00

PRoBLEMATYKA BEzPIEczEńsTWA NARoDoWEGo

Moderator:   ■ prof. nadzw. dr hab. Ladislav Hofreiter

prof. nadzw. dr hab. Ryszard Chrobak:  1. 
Udział SZ RP w realizacji interesów narodowych w aspekcie zmian w systemie 
bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego początku XXI w.

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bujak:  2. 
Broń niezabijająca (nieletalna) we współczesnych koncepcjach 
i uwarunkowaniach bezpieczeństwa.

mgr Janusz Liber:   3. 
Wybrane aspekty kontrwywiadowczego zabezpieczenia działań operacyjnych 
wojsk.

nowe�kierunki�w�naukach�o�bezPieczeństwie 
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mgr Kamil Borkowski:  4. 
Polskie think tanki wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego 
na przykładzie projektu „Nowej Koncepcji Strategicznej Sojuszu 
Północnoatlantyckiego 2010.

mgr�Eugeniusz�Januła,�dr�Monika�Sraga:� 5. 
Gry wojenne.

Dyskusja

Tura III: 15.00 do 17.00

PoLITYKA BEzPIEczEńsTWA I oBRoNNoścI

Moderator:  ■ prof. nadzw. dr hab. Ryszard chrobak

gen.�prof.�nadzw.�dr�hab.�Janusz�Kręcikij:� 1. 
Specyfika współczesnych konfliktów zbrojnych a polityka bezpieczeństwa 
i obronności.

gen.�doc.�dr�Mieczysław�Bieniek:� 2. 
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa europejskiego i sposoby 
przeciwdziałania im.

prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja:   3. 
Bezpieczeństwo międzynarodowe w I dekadzie XXI wieku.

dr Kazimierz Kraj:  4. 
Bezpieczeństwo militarne Federacji Rosyjskiej: pojęcie, zagrożenia i sposoby 
jego zapewniania.

dr Krystyna Cywa-Fetela:   5. 
Bezpieczeństwo świata, a procesy decyzyjne liderów politycznych.

prof.�dr�hab.�Sławomir�Mazur,�mgr�Eugeniusz�Januła:� 6. 
Zbrojny świat w ujęciu geopolitycznym.

dr�Łukasz�Gacek:� 7. 
Strategia surowcowa Chin w Azji Centralnej.

Dyskusja

nowe�kierunki�w�naukach�o�bezPieczeństwie 
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Tura I: 09.30 do 12.00

PRoBLEMATYKA BEzPIEczEńsTWA WEWNęTRzNEGo

Moderator:   ■ gen. prof. nadzw. dr hab. janusz Kręcikij

doc. dr Janusz Ziarko:  1. 
Partnerska przedsiębiorczość w kreowaniu środowiskowych systemów 
bezpieczeństwa.

dr�Zyta�Dymińska:� 2. 
Rola mediów w procesie karnym.

dr Wojciech Czajkowski:  3. 
Potrzeba bezpieczeństwa, a relacje społeczne i manipulacja.

dr�inż.�arch.�Artur�Jasiński:� 4. 
Terroryzm a współczesne miasto. „Stalowy pierścień” wokół centrum 
Londynu.

dr Zbigniew Grzywna:  5. 
Bezpieczeństwo społeczności lokalnej i zabezpieczenie logistyczne 
w prognozowanych sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym.

dr�Wiesław�Szot:� 6. 
Postrzeganie edukacji dla bezpieczeństwa w obliczu współczesnych 
zagrożeń cywilizacyjnych.

dr Ireneusz Kowalewski:   7. 
Bezpieczeństwo młodzieży akademickiej w aspekcie zdrowia.

dr Monika Sraga, mgr A. Adamaszek:  8. 
Wolontariat jako jeden z elementów  kształtujących bezpieczeństwo 
społeczne.

mgr�Tomasz�Łatak:� 9. 
Przestępczość wśród nieletnich.

Dyskusja

nowe�kierunki�w�naukach�o�bezPieczeństwie 
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Tura I: 10.30 do 12.00

MEDIALNE sTANoWIENIE RzEczYWIsToścI  
– zAGADNIENIA oGóLNE

Moderator:  ■ prof. nadzw. dr hab. zbigniew Pucek

prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Michalczyk: 1.  
Teoretyczne aspekty stanowienia (tworzenia) rzeczywistości społecznej.

prof.�nadzw.�dr�hab.�Mateusz�Nieć:� 2. 
Radiofonia w procesie tworzenia rzeczywistości politycznej.

dr�hab.�Lucjan�Miś:� 3. 
Media a problemy społeczne.

prof.�nadzw.�dr�hab.�Piotr�Stawiński:� 4. 
Media, religia i polityka.

dr�inż.�Zbigniew�Latała:� 5. 
Cyfrowa rewolucja w mediach.

ks. dr Andrzej Adamski:  6. 
Mieszane uczucia. O proponowanej nowelizacji ustawy Prawo prasowe 
w odniesieniu do Internetu.

Dyskusja

Tura II: 12.30 do 14.00

MEDIA W PoLscE, PoLsKA W MEDIAcH

Moderator:  ■ prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Michalczyk

dr�Grażyna�Piechota:�� 1. 
Media lokalne w procesie kreacji lokalnej rzeczywistości

mgr�Aneta�Januszko-Szakiel,�dr�inż.�Marek�Szepski:� 2. 
Internet – niewykorzystana szansa promocji polskiej nauki

meDia�w�Procesie�tworzenia�rzeczywistości�
sPołecznej 

 
sALA B 016



23

Poniedziałek 14.VI.2010 r.

mgr Katarzyna Vanevska:   3. 
Medialna „retoryka nienawiści” w Republice Macedonii, jako narzędzie 
kształtowania rzeczywistości społecznej i politycznej.

dr Karolina Golemo:  4. 
Polska – kłopotliwy członek Unii Europejskiej. Obraz naszego kraju 
w kontekście problematyki unijnej we włoskiej prasie w okresie jesień 2006  
– wiosna 2007.

mgr�Sylwia�Męcfal:� 5. 
Specyfika funkcjonowania mediów lokalnych ‒ między pozorem a rzeczywistością.

dr�inż.�Marek�Szepski,�mgr�inż.�Mariusz�Grzyb,�dr�Andrzej�Łachwa:� 6. 
Kliknijmy do gminy.

Dyskusja

Tura III: 15.00 do 17.00

MEDIA A oPINIE I PosTAWY sPołEczNE

Moderator:  ■ prof. nadzw. dr hab. Piotr stawiński

dr Krzysztof Prendecki:  1. 
Wizerunek kibiców i kiboli w środkach masowego przekazu.

dr�Mirosław�Boruta:�� 2. 
Afera hazardowa w optyce „Gazety Polskiej” – komentarz socjologa.

dr�Renata�Hołda:� 3. 
Bohaterowie. Biografie polityczne a media.

dr�Magdalena�Frańczuk:� 4. 
Wpływ mass mediów na powszechność zawierania umów kredytowych.

dr�Justyna�Karaźniewicz,�dr�Monika�Kotowska:� 5. 
Media jako główny czynnik kształtujący populizm penalny.

mgr Maria Kupiec:   6. 
Psychologiczne aspekty tworzenia kampanii społecznych w walce 
z przemocą domową w Polsce i na świecie.

meDia�w�Procesie�tworzenia�rzeczywistości�
sPołecznej 
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mgr�Julita�Kożuch:� 7. 
Recepcja komunikatów reklamy społecznej wśród młodzieży.

mgr�Agnieszka�Dęsoł:� 8. 
Media a kształtowanie opinii w kwestiach bioetyki.

mgr�inż.�Renata�Uryga:� 9. 
Media, sondaże a nasze decyzje.

Dyskusja
  
              Wtorek 15.VI.2010 r. 
Tura I: 09.30 do 11.30

MEDIA – MIęDzY REPREzENTAcją A sUBsTYTUcją

Moderator:  ■ prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Loska

prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pucek:  1. 
Odmienne stany rzeczywistości. Medialne idiomy doświadczenia.

prof. nadzw. dr hab. Ignacy Fiut:  2. 
Wydarzenia medialne jako źródło rzeczywistości społecznej.

dr Marta Raczek:  3. 
Le città invisibili – praktyki wirtualizacji przestrzeni miejskiej w polskich 
serialach.

dr Urszula Chowaniec:  4. 
Miasto jako lustro nowoczesnego ciała. (O elementach przestrzeni miejskiej 
konstytuujących tożsamość bohatera/ki polskiej literatury najnowszej.

mgr�Bogumiła�Mateja:� 5. 
„M jak mężczyzna”. O męskich (nie)przyjemnościach płynących z oglądania 
oper mydlanych.

dr�Katarzyna�Plebańczyk: 6. 
 Model współczesnego człowieka kulturalnego  
– z perspektywy zarządzania kulturą.

dr�Małgorzata�Molęda-Zdziech:�� 7. 
Mediatyzacja życia publicznego ‒ czy celebryci przejmą rolę liderów opinii?

meDia�w�Procesie�tworzenia�rzeczywistości�
sPołecznej 
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dr Monika Przybysz:  8. 
Word of Mouth Marketing (WoMM) w kreowaniu społeczności prosumentów.

Dyskusja

Tura II: 12.00 do 14.00

GLoBALNA WIosKA 2010

Moderator:  ■ prof. nadzw. dr hab. Ignacy Fiut

dr Renata Szczepaniak:  1. 
Współczesne media w procesie tworzenia rzeczywistości społecznej.  
Na przykładzie polsko-niemieckiej komunikacji interkulturowej  
w Internecie.

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Loska:  2. 
Tożsamość w przejściu – filmowe wizerunki mniejszość tureckiej 
w Niemczech.

prof.�dr�hab.�inż.�Piotr�Sienkiewicz:� 3. 
Media kształtujące społeczne wzburzenie.

dr Magdalena Szpunar:   4. 
Anatomia newsa.

dr Joanna Bierówka:  5. 
Zobaczyć świat przez Google.

mgr�Agnieszka�Ostafińska-Konik:�� 6. 
Internet jako narzędzie badawcze w socjologii współczesnej.

mgr Anita Zbieg:  7. 
Obserwacja wpływu funkcjonalności serwisów społecznościowych na 
interakcje społeczne z perspektywy analizy sieciowej.

mgr�Kinga�Sorkowska,�mgr�inż.�Renata�Uryga,�mgr�inż.�Mariusz�Grzyb:� 8. 
Portale społecznościowe jako sposób rozpowszechniania informacji 
na przykładzie Facebooka.

Dyskusja

meDia�w�Procesie�tworzenia�rzeczywistości�
sPołecznej 
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Tura I: 10.30 do 12.00

TEoRETYczNE AsPEKTY KoMPETENcjI 

Moderator:��prof.�nadzw.�dr�hab.�Anna�Kožuh ■

dr�Joanna�Aksman,�doc.�dr�Stanisław�Nieciuński:� 1. 
Pojęcie kompetencji. Problemy definicyjne.

prof. zw. dr hab. Tadeusz Aleksander:  2. 
Etapy i uwarunkowania całożyciowego uczenia się.

dr hab. Ewa Katarzyna Wysocka:  3. 
Młodość i starość – antynomie, wspólnota i współzależność – w procesie 
życia.

dr Andrzej Mirski:  4. 
Kształtowanie postaw, zdolności i kompetencji twórczych w procesie całego 
życia.

doc.�dr�Stanisław�Nieciuński:� 5. 
Zadania szkolnictwa wyższego w perspektywie wyzwań XXI wieku.

dr Ewa Augustyniak:  6. 
Nowe kompetencje w kształceniu ustawicznym.

Dyskusja

Tura II: 12.30 do 14.00

KoMPETENcjE NAUczYcIELI W KszTAłcENIU UsTAWIczNYM

Moderator:  ■ prof. zw. dr hab. Tadeusz Aleksander

prof.�zw.�dr�hab.�Józef�Kuźma:� 1. 
Kompetencje a strategie i metody pracy nauczycieli w procesie edukacji 
ustawicznej.

prof.�nadzw.�dr�hab.�Bożena�Muchacka:� 2. 
Budowanie motywacji nauczycieli do kształcenia ustawicznego.

Proces�uczenia�siĘ�Przez�całe�życie�(LifeLong Learning) 
w�asPekcie�kształtowania�komPetencji 
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dr�Jolanta�Pułka:� 3. 
Kształtowanie kompetencji nauczycielskich w procesach edukacyjnych 
w percepcji kandydatów przygotowujących się do pełnienia roli nauczyciela.

dr�Agnieszka�Guzik,�Magdalena�Błaszczak:� 4. 
Kompetencje wychowawcze współczesnego nauczyciela gimnazjum. 

mgr Magdalena Rzepa, mgr Julia Kluzowicz:  5. 
Przygotowanie przyszłych pedagogów do pracy głosem – kurs „emisja głosu” 
na studiach wyższych.

Dyskusja

Tura III: 15.00 do 17.00

RozWIjANIE KoMPETENcjI DzIEcI I MłoDzIEżY

Moderator:   ■ doc. dr Danuta skulicz

prof. zw. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz:  1. 
Przygotowanie dzieci i młodzieży w tym młodzieży akademickiej do 
całożyciowego samodoskonalenia oraz kształtowania kompetencji w dobie 
globalizacji.

dr Patrycja Huget:  2. 
Kształtowanie kompetencji społecznych jako element profilaktyki zaburzeń 
w zachowaniu dzieci i młodzieży. 

mgr Katarzyna Szorc:  3. 
Uczeń gimnazjum ‒ kompetentny emocjonalnie?

mgr Agnieszka Misiuk:  4. 
Umiejętność współpracy uczniów klas i a ich pozycja w grupie rówieśniczej.

dr Krystyna Grzesiak:  5. 
Placówka wychowania pozaszkolnego jako obszar kształtowania kompetencji 
dzieci i młodzieży do świadomego uczestnictwa w kulturze.

dr�Monika�Kamper-Kubańska,�mgr�Magdalena�Urlińska:� 6. 
Uniwersytety dzieci jako alternatywna forma wsparcia rozwoju kompetencji 
kulturowych dzieci i młodzieży.

Proces�uczenia�siĘ�Przez�całe�życie�(LifeLong Learning) 
w�asPekcie�kształtowania�komPetencji 
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dr�Małgorzata�Karpińska-Ochałek,�mgr�Magdalena�Obrzud:� 7. 
Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych u dzieci najmłodszych  
– język nianiek.

dr Anna Skoczek:  8. 
Zaburzenia kompetencji komunikacyjnej u dzieci z SLI (Specyficznymi 
Zaburzeniami Rozwoju Językowego) ‒ na przykładzie procesu 
argumentowania.

lic. Magdalena Skrzyp:  9. 
Wpływ nauczania wedle założeń międzynarodowego PROJEKTU COMENIUS 2 
(EUCLID – EUROPEAN CLIL IN DEVELOPMENT) na proces edukacyjny uczniów 
z zaburzeniami w mówieniu, czytaniu i pisaniu. 

Dyskusja
  

              Wtorek 15.VI.2010 r. 
Tura I: 09.30 do 11.30

KLUczoWE KoMPETENcjE  
W KszTAłcENIU WsPółczEsNYcH sTUDENTóW

Moderator:   ■ prof. nadzw. dr hab. Bożena Muchacka

dr�Maria�Kliś:� 1. 
Wpływ kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej na sukcesy 
akademickie studentów wyższych uczelni.

mgr�Emilia�Żyłkiewicz:� 2. 
Kierunki zmian europejskiego szkolnictwa wyższego a specyfika nabywanych 
kompetencji międzykulturowych.

dr Beata Zinkiewicz:  3. 
Kompetencje absolwenta pedagogiki resocjalizacyjnej.

mgr�Ewa�Pałka:� 4. 
How well do you speak english? Kompetencje językowe absolwentów 
poszczególnych typów szkół w Polsce w świetle wytycznych tzw. nowej 
podstawy programowej oraz standardów kształcenia na studiach pierwszego 
i drugiego stopnia na przykładzie języka angielskiego. 

Proces�uczenia�siĘ�Przez�całe�życie�(LifeLong Learning) 
w�asPekcie�kształtowania�komPetencji 
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mgr Julia Kluzowicz:  5. 
Techniki wspomagające uczenie się w opiniach studentów.

mgr�Błażej�Pasiut,�mgr�Anna�Pabiańczyk:� 6. 
E-learning jako nowoczesna metoda kształcenia na przykładzie 
Platformy Edukacyjnej Moodle Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego.

dr Ewa Matuska: 7. 
Wizje karier zawodowych studentów prowincjonalnych jako  strategie 
budowy kompetencji  osobistych w kontekście uczenia się przez całe życie.

Dyskusja

Tura II: 12.00 do 14.00

DosKoNALENIE KoMPETENcjI PRAcoWNIKóW  
I RoDzIcóW

Moderator:   ■ doc. dr stanisław Nieciuński

dr Bernard Maj:  1. 
Internetowe źródła wiedzy jako alternatywa dla komercyjnych form 
dokształcania pracowników. 

dr Irena Figurska:  2. 
Wpływ rywalizacji wewnątrz organizacji na kompetencje pracowników  
‒ wybrane aspekty.

dr�Szymon�Czapliński:� 3. 
Kursy e-learningowe w akademickim uczeniu osób aktywnych zawodowo  
– studium przypadku.

mgr�Marta�Woźniak:� 4. 
Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009‒2010.

mgr�Żaneta�Freund:� 5. 
Bici biją. Brak kompetencji rodzicielskich a modelowanie zachowań 
przemocowych.

Proces�uczenia�siĘ�Przez�całe�życie�(LifeLong Learning) 
w�asPekcie�kształtowania�komPetencji 
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umysł�twórczy,�szczĘśliwy�i�moralny:��PersPektywa�
Psychologii�i�neuroPsychologii�Pozytywnej 

 
sALA o51 A

Tura I: 10.30 do 12.00

szczęścIE, PoDMIoToWość I jAKość żYcIA

Moderator:  ■ dr szymon czapliński

dr  Andrzej Mirski:  1. 
Perspektywa psychologii i neuropsychologii pozytywnej.

prof.�dr�hab.�Maria�Pąchalska,�dr�Andrzej�Mirski:� 2. 
Jakość życia u osób po urazie mózgu.

dr�Dariusz�Juruś:� 3. 
Szczęście jako rozwój jednostki ‒ czyli Arystotelesowska psychologia 
pozytywna.

dr Marek Majczyna:  4. 
Umysł – w poszukiwaniu instancji kształtującej bycie podmiotem własnej 
aktywności.

Dyskusja

Tura II: 12.30 do 14.00

DYLEMATY MoRALNoścI I TWóRczoścI

Moderator:  ■ dr Marek Majczyna 

dr�Anna�Ziółkowska:� 1. 
Kontrowersje wobec pojęcia moralności w psychologii. 

dr�Szymon�Czapliński:� 2. 
Psychologiczne korelaty skłonności do usprawiedliwiania systemu.

mgr Natalia Mirska:  3. 
Poznawcze i emocjonalne aspekty kłamstwa i nowoczesne sposoby jego 
wykrywania.

dr Andrzej Mirski:  4. 
Twórczość jako trafna emergencja z bytów potencjalnych.

Dyskusja
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Tura I: 10.30 do 12.00

GENETYczNE I METABoLIczNE UWARUNKoWANIA  cHoRóB

Moderator:  ■ prof. dr hab. med. jerzy jaśkiewicz

dr�Anna�Goździalska,�prof.�dr�hab.�med.�Jerzy�Jaśkiewicz: 1. 
Genom człowieka a środowisko 

prof.�dr�hab.�Maria�Kapiszewska,�dr�Małgorzata�Kalemba-Drożdż,� 2. 
dr�Stanisław�Matusik,�Tomasz�Milewicz:  
Udział metabolizmu estrogenu i jakości diety na poziom stresu 
oksydacyjnego kobiet w ciąży. 

dr�Małgorzata�Kalemba-Drożdż3. :  
Niedobory folianów w diecie i ich wpływ na stabilność genetyczną. 

Jagoda�Drąg,�dr�Anna�Goździalska,�Anna�Gawędzka� 4. 
prof.�dr�hab.�med.�Jerzy�Jaśkiewicz:� 
Nowe wskaźniki w patomechanizmie rozwoju otyłości – elongazy  
i desaturazy nienasyconych kwasów tłuszczowych 

dr�Anna�Goździalska,�Anna�Gawędzka,�Paweł�Brzewski� 5. 
Anna�Wojas-Pelc,�prof.�dr�hab.�med.�Jerzy�Jaśkiewicz:� 
Diagnostyka chorób nowotworowych skóry w oparciu o oznaczenie ekspresji 
metaloproteinaz.

Dyskusja

Tura II 12.30 do 14.00

zDRoWIE człoWIEKA W AsPEKcIE UWARUNKoWAń 
śRoDoWIsKoWYcH

Moderator:  ■ prof. dr hab. Maria  Kapiszewska

prof. dr hab. Maria Kapiszewska1. :  
Wpływ stanu areosanitarnego na zdrowie człowieka i jego potomstwa. 

dr Danuta Limanówka2. :  
Wykorzystanie wyników prac badawczych Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej w lecznictwie uzdrowiskowym i turystyce. 

Dorota�Pach,�dr�n.med.�Zofia�Foryś,�Dorota�Targosz3. :  
Aktualne problemy diagnostyczne i leczenie w zatruciach tlenkiem węgla.

interDyscyPlinarne�asPekty�nauk�o�zDrowiu 
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prof.�dr�hab.�Janusz�Pach,�dr�n.med.�Zofia�Foryś,�Barbara�Groszek: 4. 
Toksyczność substancji uzależnających.

prof.�nadzw.�dr�hab.�n.�med.�Filip�Gołkowski5. :  
Jod – pierwiastek istotny w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu

Dyskusja

Tura III 15.00 do 17.00

PRoBLEMY  LEczENIA, oPIEKI W cHoRoBAcH  

Moderator:  ■ prof. nadzw. dr hab. Filip Gołkowski

dr hab. n.med. Anna Abramczyk:  1. 
Towarzyszące cukrzycy stany chorobowe a sytuacja pacjentów chorych na 
cukrzycę.

dr�n.�farm.�Małgorzata�Knapik-Czajka2. :  
Choroba Alzheimera – problem XXI wieku.

Lidia�Kozak,�dr�hab.�n.�med.�Włodzimierz�Drożdż:� 3. 
Problemy długoterminowej ambulatoryjnej opieki geriatrycznej w ramach 
systemowej opieki zdrowotnej w Polsce.

Małgorzata�Knap,�Beata�Szyrmer,�Dorota�Kozieł:� 4. 
Poglądy i wiedza pielęgniarek na temat leczenia bólu.

dr n. med. Anna Szczypta5. :  
Ekspozycja zawodowa pracowników ochrony zdrowia na czynniki biologiczne.

mgr Ewa Kurleto-Kalitowska, mgr Urszula Romanowska,  6. 
dr�Maria�Lipińska,�Krystyna�Maj: 
Postawy pielęgniarek wobec stosowania uporczywej terapii.

Beata�Lampart,�dr�hab.�n.�med.�Włodzimierz�Drożdż:� 7. 
Analiza stanu zdrowotnego ludności Kamerunu na podstawie badań 
ambulatoryjnych prowadzonych w rejonie Garoua-Boulai przez misję polsko-
włoską Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei z Krakowa w VIII 2007 r.

Dyskusja
  

interDyscyPlinarne�asPekty�nauk�o�zDrowiu 
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Tura I: 09.30 do 11.30

PsYcHoLoGIczNE AsPEKTY zDRoWIA I cHoRoBY

Moderator:  ■ dr n. med. Mariola seń

dr Andrzej Mirski:  1. 
Holistyczne i systemowe ujęcie zdrowia.

dr n. hum. Wojciech Czajkowski2. :  
Wzór zachowania i osobowość a zdrowie jednostki.

prof.�nadz.�dr�hab.�n.�med.�Leszek�Pawłowski3. :  
Zaburzenia funkcji poznawczych u osób chorujących psychicznie: pytania 
pozostające bez odpowiedzI.

dr n. med. Robert Kowalczyk4. :  
Seksualność elementem zdrowia publicznego.

dr�n.�med�Grażyna�Cepuch,�dr�n.med.�Grażyna�Dębska,� 5. 
Bernadetta Futoma: 
Młodzież z cukrzycą typu 1 a radzenie sobie ze stresem i poczucie sensu 
życia.

dr�n.�med.�Małgorzata�Pasek:� 6. 
Strategie radzenia sobie w chorobie nowotworowej chorych po masektomii.

Dyskusja

Tura II: 12.00 do 14.00

jAKość żYcIA W cHoRoBIE

Moderator:   ■ dr n.med. Grażyna Dębska

mgr�Agnieszka�Dęsoł1. :  
Rola socjologii w kształtowaniu się bioetyki interdyscyplinarnej.

dr�n.�med.�Małgorzata�Pasek:� 2. 
Akceptacja choroby przez kobiety chore na nowotwór piersi po zabiegu 
masektomii. 

interDyscyPlinarne�asPekty�nauk�o�zDrowiu 
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dr�n.�med.�Grażyna�Dębska,�dr�n.med.�Grażyna�Cepuch,� 3. 
dr�n.�med.�Mariola�Seń: 
Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia na przykładzie chorych na 
mukowiscydozę.

dr�n.�med.�Mariola�Seń,�dr�n.�med.�Grażyna�Dębska,�Anna�Felińczak,�� 4. 
dr�n.�med.�Dominik�Krzyżanowski,�Faistina�Hama,�Anna�Słobodzian:  
Wpływ edukacji zdrowotnej na poprawę jakości życia pacjentów z cukrzycą typu 2.

Anna Baran:  5. 
Wpływ kultury organizacyjnej firmy na umiejscowienie kontroli zdrowia 
i jakości życia pracowników.

Dyskusja

interDyscyPlinarne�asPekty�nauk�o�zDrowiu 
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Tura I: 10.30 do 12.00

INTENcjE TWóRcY A REcEPcjA sPołEczNA szTUKI ULIcY

mgr�Katarzyna�Jagodzińska:� 1. 
Muzeum otwarte na ulicę.

dr�inż.�Artur�Jasiński:� 2. 
Ulice i mury. Ewolucja roli i znaczenia ulicy w strukturze miasta.

dr�Małgorzata�Kaczmarska:� 3. 
Graffiti kontra murale. Intencje twórcy a recepcja społeczna sztuki ulicy.

Dyskusja

Tura II: 12.30 do 14.00   

ULIcA I szTUKA

dr Dariusz Grzonka:  1. 
Antropologia miasta: miasto jako teatr, miasto jako sieć.

dr Marcin Cziomer:  2. 
Sztuka Andrzeja Dudka-Durera w przestrzeni ulicy.

dr Agnieszka Damasiewicz:   3. 
Rotterdam – miasto rzeźb.

Dyskusja

ulica�jako�Przestrzeń� 
Działań�artystycznych�i�architektonicznych 
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Tura iII: 15.00 do 17.00 

ULIcA jAKo PRzEsTRzEń KoMUNIKAcjI WIzUALNEj

dr�inż.�Zbigniew�Latała:� 1. 
Plakat artystyczny ‒ sztuka ulicy i salonów.

dr Andrzej Mirski:  2. 
Agora ‒ społeczna przestrzeń twórczości.

dr Piotr Kletowski:  3. 
Przestrzeń ulicy ‒ przestrzeń tożsamości. Wizerunek miasta i jego 
mieszkańców w kinie światowym.

mgr�Joanna�Łapińska: 4. 
W poszukiwaniu cienia.

Dyskusja

  
Wtorek 15.VI.2010 r. 
Tura I: 9.30 do 11.30

ULIcA jAKo PRzEsTRzEń zAMKNIęTA

mgr Patrycja Ochman-Tarka:  1. 
Puls ulicy.

mgr�Jan��Kruszyński:� 2. 
Ulica jako miejsce oporu ‒ miasto to nie firma! Rozbrat a kwestia oddolnej 
społeczno-politycznej partycypacji.

mgr�inż.�Wacław�Bieniasz-Nicholson:� 3. 
Pasaż.

doc.�dr�inż.�arch.�Piotr�Wróbel:� 4. 
Ulica jako paradygmat kształtowania współczesnych lotnisk.

ulica�jako�Przestrzeń� 
Działań�artystycznych�i�architektonicznych 
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