Uniwersytet Szczeciński
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

Wykaz tytułów prac dyplomowych
Humanistyczny, pedagogika, pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna, absolwent

Lp.

Tytuł pracy

Promotor

Sygnatura

1

/brak zgody/Rola ojca w rodzinie

Moś Małgorzata

302/2097

2

/brak zgody/Depresje i samobójstwa wśród młodzieży

Moś Małgorzata

302/2098

3

Postawy przemocy wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
Towarzystwa Salezjańskiego

Mikut Małgorzata

302/2099

4

Sukces w opinii uczniów gimnazjum

Świrko-Pilipczuk Janina

302/2138

5

Uwarunkowania wchodzenia nieletnich w konflikt z prawem na podstawie
orzecznictwa sądowego

Kromolicka Barbara

302/2139

6

/brak zgody/Myślenie trwórcze a osiągnięcia szkolne dzieci

Jaroni Elżbieta

302/799

7

Zjawisko przestępczości wśród młodzieży na przykładzie miasta Szczecinek

Żółkowska Teresa

302/2100

8

Szkoła a dziecko z ADHD

Potemkowski Andrzej

302/632

9

"Warsztaty fotograficzne jako forma dydaktyczna rozwijania twórczej
aktywności młodzieży"

Romańczuk Zbigniew

302/800

10

Pedagogiczne aspekty programu "Cała Polska czyta dzieciom"

Czerepaniak-Walczak Maria

302/2140

11

Sytuacja szkolna wychowanków Domu Dziecka

Żółkowska Teresa

302/2101

12

/brak zgody/Uwarunkowania rodzinne niepowodzeń szkolnych

Świrko-Pilipczuk Janina

302/2141

13

Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym a internalizacja norm szkolnych
uczniów gimnazjum

Krysiak Włodzimierz

302/2142

14

Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym a internalizacja norm szkolnych
uczniów klas gimnzjalnych

Krysiak Włodzimierz

302/2143

15

/brak zgody/Teatr w wychowaniu młodzieży

Murawska Anna

302/633

16

"Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym a internalizacja norm
szkolnych uczniów gimnazjum"

Krysiak Włodzimierz

302/2144

17

"Aspiracje edukacyjne dzieci z rodzin wielodzietnych"

Ciechanowska Dorota

302/634

18

Ona i ja - życie razem, czyli o problemach transwestyty i jego rodziny

Potemkowski Andrzej

302/635

19

Atmosfera wychowawcza w Domu Rodzinnym a internalizacja norm
szkolnych uczniów Gimnazjum

Krysiak Włodzimierz

302/2145

20

"Wiedza nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych w Szczecinie na temat
agresji wśród uczniów"

Świrko-Pilipczuk Janina

302/801

21

"Dynamika zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w opinii rówieśników"

Andrukowicz Wiesław

302/802

22

Działalność dydaktyczno-wychowawcza Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie

Żółkowska Teresa

302/2146

23

/brak zgody/"Rola nauczyciela w rozwijaniu zdolności plastycznych uczniów
klas czwartych"

Romańczuk Zbigniew

302/803

24

"Poczucie własnej wartości u studentów a ich postawa wobec
obcokrajowców"

Sowiński Andrzej

302/155

25

/brak zgody/Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym a internalizacja
norm szkolnych uczniów gimnazjum

Krysiak Włodzimierz

302/2147

26

"Reprezentacja płci we współczesnych czasopismach młodzieżowych"

Czerepaniak-Walczak Maria

302/804

27

Rodziny adopcyjne w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą

Moś Małgorzata

302/2102

28

Metody wychowania stosowane przez rodziców a twórczość dzieci w
młodszym wieku szkolnym

Jaroni Elżbieta

302/805

29

Autorytety moralne współczesnych licealistów

Sowiński Andrzej

302/806

30

/brak zgody/Aspiracje życiowe wychowanków Domu Dziecka w Barlinku

Czerepaniak-Walczak Maria

302/2148

31

Kurator sądowy i jego działalność na rzecz osób skazanych z okręgu Sądu
Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Andrukowicz Wiesław

302/2149

32

Dziecko z zespołem Downa a funkcjonowanie rodziny

Wolska Anna

302/636

33

Rodzina rozbita a adaptacja dzieci sześcioletnich do szkoły

Żółkowska Teresa

302/2150

34

Osiągnięcia i niepowodzenia szkolne gimnazjalistów z oznakami
niedostosowania społecznego

Zimny Tomasz

302/2151

35

Rodzina z osobą w stresie zawodowym (na przykładzie zawodu policjanta)

Wolska Anna

302/637

36

Wpływ zawodu rodziców, na rozwój plastyczny dziecka w młodszym wieku
szkolnym

Romańczuk Zbigniew

302/807

37

Czynniki motywujące gimnazjalistów do nauki

Perzycka Elżbieta

302/2152

38

Środowisko rodzinne a sytuacja szkolna dziecka z zaburzeniami zachowania

Żółkowska Teresa

302/2153

39

Znaczenie telewizji w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole

Perzycka Elżbieta

302/2154

40

Rola nauczyciela w dostosowaniu społecznym uczniów szkoły podstawowej

Zimny Tomasz

302/2155

41

Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym a internalizacja norm szkolnych
uczniów gimnazjum

Krysiak Włodzimierz

302/2156

42

Agresja wśród młodzieży gimnazjalnej w środowisku szkolnym

Moś Małgorzata

302/2103

43

Istota i fenomen narkomanii w opinii młodzieży

Andrukowicz Wiesław

302/2157

44

Profilaktyka przestępczości dzieci i młodzieży w świadomości uczniów szkół
gimnazjalnych

Świrko-Pilipczuk Janina

302/2158

45

Uwarunkowania oszustwa egzaminacyjnego studentów

Ciechanowska Dorota

302/638

46

Postawy żołnierzy zawodowych wobec wychowania i szkolenia wojskowego

Jaroni Elżbieta

302/2159

47

Rola sztuki w kształtowaniu młodego człowieka w Młodzieżowym Ośrodku
Socjoterapii im.św. Brata Alberta w Szczecinie

Romańczuk Zbigniew

302/808

48

Rola nauczyciela w rozbudzaniu twórczości plastycznej dziecka w młodszym
wieku szkolnym

Romańczuk Zbigniew

302/809

49

Postawy studentów Uniwersytetu Szczecińskiego wobec osób o odmiennej
orientacji seksualnej

Ciechanowska Dorota

302/639

50

/brak zgody/Prawa dziecka w szkole

Moś Małgorzata

302/2104

51

Aktywizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie w okresie wczesnej
dorosłości w opinii społecznej

Andrukowicz Wiesław

302/2160

52

/brak zgody/Postawy graczy komputerowych w wieku od 7 do 15 lat wobec
śmierci

Czerepaniak-Walczak Maria

302/2161

53

Cechy osobowe małżonków i dzieci warunkujące sukces rodziny w opinii
młodzieży

Jaroni Elżbieta

302/2162

54

Potrzeba afiliacji u dzieci z domów dziecka w późnym dzieciństwie

Sowiński Andrzej

302/2163

55

Edukacja zdrowia młodzieży licealnej

Zimny Tomasz

302/2164

56

Przemoc w rodzinie a sytuacja szkolna dziecka

Ramik-Mażewska Irena

302/640

57

/brak zgody/Fenomen i istota alkoholizacji wśród współczesnej młodzieży

Andrukowicz Wiesław

302/2165

58

Wpływ terapeutycznego stylu nauczania na kształtowanie się aspiracji
edukacyjnych uczniów gimnazjum

Świrko-Pilipczuk Janina

302/2166

59

Realizacja zadań rozwojowych osób z sydromem DDA na etapie wczesnej
dorosłości w narracjach autorów blogów internetowych

Mikut Małgorzata

302/2105

60

Funkcjonowanie młodzieży gimnazjalnej z poczuciem samotności i
osamotnienia w dobie fast kultury

Kazubowska Urszula

302/641

61

Niedostosowanie społeczne młodzieży na przykładzie wychowanków
placówki opiekuńczo - wychowawczej "Nadzieja" w Żychlinie

Andrukowicz Wiesław

302/2167

62

Przestrzeń edukacyjna w przedszkolu i wczesnych klasach elementarnych

Czerepaniak-Walczak Maria

302/2168

63

Zespół nauczycielski jako grupa samopomocowa

Kromolicka Barbara

302/2169

64

Wykorzystywanie metody Glenna Domana w rehabilitacji osób z mózgowym
porażeniem dziecięcym.

Wlazło Marcin

302/642

65

/brak zgody/Płeć i rodzaj a skuteczność terapii suicydalnej.

Romańczuk Zbigniew

302/643

66

Sytuacja szkolna wychowanków wielofunkcyjnej placówki
opiekuńczo-wychowawczej w Mostach

Żółkowska Teresa

302/2170

67

Zaburzenia odżywiania wystepujące w okresie adolescencji oraz postawy
rówieśników wobec osób z tego rodzaju zaburzeniami

Żółkowska Teresa

302/2172

68

Twórczość plastyczna dzieci w wieku szkolnym jako jedna z form spędzania
czasu wolnego

Żółkowska Teresa

302/2171

69

Kształtowanie hierarchii wartości młodzieży gimnazjalnej jako potrzeba
opiekuńcza w dziedzinie wychowania moralnego

Sowiński Andrzej

302/2173

70

/brak zgody/Wspomaganie rozwoju społecznego dzieci w wieku 13 - 16 lat
przez wychowawcę klasowego

Zimny Tomasz

302/2174

71

Stosunek studentów do eutanazji

Ciechanowska Dorota

302/645

72

Dziecięce porażenie mózgowe a społeczny aspekt funkcjonowania rodziny

Wolska Anna

302/646

73

Za zamkniętymi drzwiami. Problem autyzmu w rodzinie

Potemkowski Andrzej

302/647

74

Znaczenie kontraktu socjalnego w pracy z rodziną

Kromolicka Barbara

302/2175

75

Środowisko jako czynnik kształtujący obraz własnej osoby młodzieży z rodzin
dysfunkcjonalnych

Świrko-Pilipczuk Janina

302/2176

76

Czynniki determinujące wyniki w studiowaniu studentów pierwszego roku
uczelni wyższej

Żółkowska Teresa

302/2177

77

"Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem z Zespołem Downa"

Ramik-Mażewska Irena

302/648

78

Kształcenie osób dorosłych w systemie niestacjonarnym

Zimny Tomasz

302/2178

79

Zaspokojenie potrzeb społecznych uczniów gimnazjum przez rodzinę, szkołę
oraz media

Sowiński Andrzej

302/2179

80

/brak zgody/Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym a internalizacja
norm szkolnych uczniów gimnazjum

Krysiak Włodzimierz

302/2180

81

/brak zgody/Czas wolny uczniów szkoły podstawowej

Żółkowska Teresa

302/2106

82

Rola wychowania estetycznego w zakresie sztuki plastycznej w rozwoju
dziecka w wieku gimnazjalnym

Romańczuk Zbigniew

302/649

83

/brak zgody/Oczekiwania rodziców dzieci z zespołem Downa wobec
arteterapii

Romańczuk Zbigniew

302/810

84

"Prawda jako wartość wśród studentów pedagogiki"

Świrko-Pilipczuk Janina

302/811

85

Niedostosowanie społeczne gimnazjalistów w opinii uczniów i nauczycieli

Zimny Tomasz

302/2181

86

Atrakcyjność osoby w świadomości nauczycieli akademickich i studentów
wyższych uczelni szczecińskich

Czerepaniak-Walczak Maria

302/812

87

Rola rodziny jako środowiska wychowawczego w opinii dzieci i młodzieży

Andrukowicz Wiesław

302/813

88

Koleżeństwo i przyjaźń w świadomości uczniów w młodszym wieku szkolnym

Czerepaniak-Walczak Maria

302/814

89

Wartości preferowane przez młodzież pochodzącą z różnych środowisk
rodzinnych

Jaroni Elżbieta

302/815

90

Przystosowanie społeczne dzieci z rodzin niepełnych

Żółkowska Teresa

302/2182

91

"Wychowanie dzieci przez sport na przykładzie piłki nożnej"

Szarkowicz Dorota

302/650

92

/brak zgody/Ocenianie i kontrolowanie jednym z głównych zadań
wychowawcy klasy w szkole gimnazjalnej

Zimny Tomasz

302/2183

93

/brak zgody/Postawy studentów pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej
Uniwersytetu Szczecińskiego wobec osób niepełnosprawnych

Ramik-Mażewska Irena

302/651

94

/brak zgody/Pomoc postpenitencjarna i readaptacja społeczna
inkarcerowanych

Kupiec Hubert

302/652

95

Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym a internalizacja norm szkolnych
uczniów gimnazjum

Krysiak Włodzimierz

302/2185

96

Funkcjonowanie rodzin wychowanków przebywających w schronisku dla
nieletnich

Kazubowska Urszula

302/653

97

Wpływ mediów na kształtowanie postaw młodzieży gimnazjalnej

Perzycka Elżbieta

302/2186

98

Czasopisma jako środek edukacji zdrowotnej

Czerepaniak-Walczak Maria

302/2187

99

Wychowanie wobec problemu zażywania narkotyków przez młodzież

Dziaczkowska Lucyna

302/654

100

"Współczesny obraz nieletnich matek w opinii społecznej"

Andrukowicz Wiesław

302/816

101

Zachowania agresywne u dzieci

Andrukowicz Wiesław

302/2188

102

Problematyka czasu wolnego w rodzinie normalnej i dysfunkcyjnej

Kazubowska Urszula

302/655

103

/brak zgody/Sytuacja dziecka z rodziny niepełnej a jego potrzeba kontaktów
społecznych

Sowiński Andrzej

302/2189

104

Zjawisko występowania agresji u młodzieży w gimnazjum

Żółkowska Teresa

302/2107

105

Funkcjonowanie dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym

Ramik-Mażewska Irena

302/656

106

/brak zgody/Idea dobra dziecka w praktyce integracyjnej w szkole
podstawowej. Studium przypadku

Czerepaniak-Walczak Maria

302/2190

107

Opieka hospicyjna na przykładzie Szczecińskiego Hospicjum Dziecięcego

Ramik-Mażewska Irena

302/657

108

Romańczuk Zbigniew

302/817

109

"Ekspresja emocji w twórczości plastycznej dzieci w wieku
wczesnoszkolnym"
Postawy młodzieży gimnazjalnej wobec spożywania alkoholu.

Wlazło Marcin

302/658

110

/brak zgody/Agresja a wczesne dzieciństwo

Świrko-Pilipczuk Janina

302/2191

111

Motywowanie uczniów do zwiększonej aktywności edukacyjnej

Świrko-Pilipczuk Janina

302/818

112

Aspiracje życiowe młodzieży w wieku gimnazjalnym

Jaroni Elżbieta

302/2192

113

Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży gimnazjalnej jako prfilaktyka
uzależnień

Jaroni Elżbieta

302/2193

114

/brak zgody/Funkcjonowanie rodziców niepełnosprawnych intelektualnie.
Studium przypadków

Czerepaniak-Walczak Maria

302/2194

115

Rodzina a stosunek gimanzjalistów do narkomanii

Żółkowska Teresa

302/2108

116

Prasa młodzieżowa wobec problemów i wartości gimnazjalistów. Studium
empiryczne opinii młodzieży gimnazjalnej

Murawska Anna

302/659

117

Czytelnictwo w rodzinach dzieci w wieku przedszkolnym

Czerepaniak-Walczak Maria

302/2195

118

Anoreksja w opinii uczniów i nauczycieli gimnazjum

Wlazło Marcin

302/660

119

Rozwój emocjonalny i społeczny dzieci w młodszym wieku szkolnym a ich
osiągnięcia szkolne

Jaroni Elżbieta

302/2196

120

Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym a internalizacja norm
społecznych uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Krysiak Włodzimierz

302/2197

121

/brak zgody/Wpływ nauczyciela na rozwój dzieci sześcioletnich

Perzycka Elżbieta

302/2198

122

Wpływ przemocy fizycznej w rodzinie na rozwój psychospołeczny dziecka w
młodszym wieku szkolnym

Kazubowska Urszula

302/661

123

/brak zgody/Czas wolny uczniów pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych

Mikut Małgorzata

302/2109

124

Kształtowanie systemu wartości w resocjalizacji nieletnich

Kupiec Hubert

302/662

125

Samorealizacja uczniów gimnazjum na tle potrzeb opiekuńczych

Sowiński Andrzej

302/2199

126

/brak zgody/Sytuacja szkolna dzieci z rodziny niepełnej

Żółkowska Teresa

302/2110

127

Pozycja społeczna zawodu nauczyciela w opiniach młodzieży

Andrukowicz Wiesław

302/2200

128

Tendencje i próby reformowania systemu szkolnego w Polsce w latach
90-tych XX wieku

Kość Ilona

302/2111

129

Kompetencje dydaktyczno-metodyczne nauczycieli języków obcych w
edukacji wczesnoszkolnej

Jaroni Elżbieta

302/819

130

/brak zgody/Działalność pedagogiczna Zespołu Szkół Szpitalnych w
Szczecinie

Andrukowicz Wiesław

302/2201

131

Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym a internalizacja norm szkolnych
uczniów gimnazjum

Krysiak Włodzimierz

302/2202

132

/brak zgody/Postawy studentów wobec osób niepełnosprawnych

Żółkowska Teresa

302/2112

133

Aspiracje wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych ( na
przykładzie wychowanków Ośrodka Wsparcia Rodziny w Gorzowie
Wielkopolskim)

Świrko-Pilipczuk Janina

302/2203

134

Zmiany rozwojowe studentów stacjonarnych

Świrko-Pilipczuk Janina

302/820

135

Plany życiowe uczniów III klas gimnazjum

Świrko-Pilipczuk Janina

302/821

136

Sytuacja szkolna dziecka z rodziny z problemem alkoholowym

Żółkowska Teresa

302/2204

137

/brak zgody/Taniec jako forma wspierania rozwoju

Murawska Anna

302/664

138

Sytuacja szkolna dziecka dyslektycznego

Żółkowska Teresa

302/2113

139

Uwarunkowania zaangażowania młodzieży szkół średnich w wolontariacie

Kromolicka Barbara

302/2205

140

Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i zamiłowań dzieci w wieku
wczesnoszkolnym

Zimny Tomasz

302/822

141

Czasopisma młodzieżowe jako pomoc dydaktyczna dla przedmiotu
"Wychowanie do życia w rodzinie" dla uczniów klasIV-VI szkoły podstawowej

Czerepaniak-Walczak Maria

302/2206

142

"Rola zabawy w rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym w opinii
nauczycieli"

Wlazło Marcin

302/665

143

Odpowiedzialność rodzicielska w oglądzie pedagogicznym

Kromolicka Barbara

302/2207

144

Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym a internalizacja norm szkolnych
uczniów gimnazjum

Krysiak Włodzimierz

302/2208

145

Oczekiwania rodziców pod adresem polskiej szkoły w Berlinie

Czerepaniak-Walczak Maria

302/2209

146

/brak zgody/Potrzeba pozytywnej samooceny a zachowania prospołeczne
młodzieży gimnazjalnej

Sowiński Andrzej

302/2210

147

Postawy młodzieży wobec zjawisk lekomanii

Dziaczkowska Lucyna

302/667

148

"Istota i fenomen czasu wolnego - badania porównawcze (Polska - Czechy)

Andrukowicz Wiesław

302/823

149

/brak zgody/Przyjaźń jako wartość wśród młodzieży gimnazjalnej - studium
społeczności lokalnej

Andrukowicz Wiesław

302/2211

150

/brak zgody/Postawy moralne uczniów wobec zjawiska agresji w szkole

Sowiński Andrzej

302/824

151

Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym a internalizacja norm szkolnych
uczniów liceum

Krysiak Włodzimierz

302/2212

152

Rola ojca we współczesnej rodzinie w opiniach uzytkowników forum
internetowego Tato.net

Mikut Małgorzata

302/668

153

Kultura pedagogiczna rodziców

Andrukowicz Wiesław

302/2213

154

/brak zgody/Praca nauczyciela z uczniem zdolnym

Czerepaniak-Walczak Maria

302/825

155

Atmosfera wychowawcza w Dmu Rodzinnym, a internalizacja norm szkolnych
uczniów Gimnazjujm

Krysiak Włodzimierz

302/2214

156

/brak zgody/Program TEACCH w rewalidacji dziecka autystycznego

Żółkowska Teresa

302/2215

157

Agresja i przemoc w opinii młodzieży

Andrukowicz Wiesław

302/2216

158

/brak zgody/Prostytucja w opiniach studentów studiów pedagogicznych

Murawska Anna

302/669

159

"Istota i fenomen pornografii w opinii młodzieży"

Andrukowicz Wiesław

302/182

160

Problem alkoholizacji współczesnej młodzieży

Andrukowicz Wiesław

302/2217

161

Uwarunkowania fobii szkolnej uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej

Zimny Tomasz

302/826

162

Czas wolny gimnazjalisty jako możliwość rozbudzania i rozwijania
zainteesowań

Zimny Tomasz

302/2218

163

Przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do działania na rynku
pracy

Zimny Tomasz

302/2219

164

"Przyczyny podjęcia nauczycielskich studiów pedagogicznych przez
współczesną młodzież"

Jaroni Elżbieta

302/827

165

Tendencje zmian wybranych form opieki nad dzieckiem w Polsce

Kość Ilona

302/2114

166

Dylematy rodzicielskie na poszczególnych etepach procesu tworzenia
rodziny ujawniane na narracjach rodziców adopcyjnych korzystających z
forum
internetowego

Mikut Małgorzata

302/670

167

Preferencje czytelnicze dzieci i ich wpływ na umiejętniości językowe oraz
rozwój społeczny

Jaroni Elżbieta

302/828

168

Przejawy agresji uczniów szkoły podstawowej w opinii rówieśników, rodziców
i nauczycieli

Andrukowicz Wiesław

302/829

169

Subkultury młodzieżowe w poglądach i ocenach moralnych młodzieży
gimnazjalnej

Sowiński Andrzej

302/2220

170

Znaczenie wartości w personalistycznym wychowaniu integralnym

Murawska Anna

302/671

171

/brak zgody/Sieroctwo społeczne w Polsce

Kość Ilona

302/2115

172

Postawy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wobec marginalizacji
kulturowej ich dzieci

Andrukowicz Wiesław

302/2221

173

Niedostosowanie społeczne gimnazjalistów

Zimny Tomasz

302/2222

174

Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym w środowisku lokalnym

Kazubowska Urszula

302/672

175

/brak zgody/Postawy uczniów gimnazjum wobez spożywania alkoholu

Żółkowska Teresa

302/2116

176

Rodzina a spożywanie alkoholu i zażywanie narkotyków przez młodzież

Żółkowska Teresa

302/2117

177

/brak zgody/Istota i fenomen narkomanii w opinii młodzieży

Andrukowicz Wiesław

302/830

178

/brak zgody/Przeżycia emocjonalne dziecka z rodziny dotkniętej problemem
alkoholowym

Romańczuk Zbigniew

302/673

179

/brak zgody/Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym ucznia gimnazjum
a internalizacja norm szkolnych

Krysiak Włodzimierz

302/2223

180

Opinia młodzieży wobec skali zjawiska agresji w szkole

Andrukowicz Wiesław

302/2224

181

/brak zgody/Plastyka jako czynnik rozwoju wyobraźni

Świrko-Pilipczuk Janina

302/2225

182

Funkcjonowanie ucznia zdolnego w szkole podstawowej

Świrko-Pilipczuk Janina

302/832

183

Dziecko rodziny z problemem alkoholowym i jego potrzeba bezpieczeństwa

Sowiński Andrzej

302/2226

184

Rola zabaw integracyjnych w łagodzeniu nieśmiałości wśród dzieci
uczęszczających do świetlicy szkolnej

Czerepaniak-Walczak Maria

302/2227

185

/brak zgody/Uczestnictwo w zajęciach twórczej resocjalizcaji wychowanek w
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szczecinie

Mikut Małgorzata

302/674

186

Twarz w komunikacji niewerbalnej dziecka w wieku przedszkolnym

Czerepaniak-Walczak Maria

302/833

187

"Telewizja i jej wpływ na aspiracje życiowe młodzieży"

Jaroni Elżbieta

302/834

188

/brak zgody/Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym licealisty a
internalizacja norm szkolnych

Krysiak Włodzimierz

302/2229

189

/brak zgody/Środowisko wychowawcze w rodzinach z chorobą alkoholową

Andrukowicz Wiesław

302/2230

190

/brak zgody/Czas w świetlicy szkolnej

Czerepaniak-Walczak Maria

302/2231

191

/brak zgody/"Znaczenie środków masowego przekazu w wychowaniu
moralnym licealistów"

Sowiński Andrzej

302/835

192

Kryteria doboru partnera jako zadanie rozwojowe w okresie adolescencji

Czerepaniak-Walczak Maria

302/836

193

Formy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w opinii rówieśników

Andrukowicz Wiesław

302/2232

194

Środowiskowe uwarunkowania zachowań ekshibicjonalistycznych młodzieży
korzystającej z serwisu internetowego ,,Fotka"

Mikut Małgorzata

302/2118

195

/brak zgody/Postawy nauczycieli wobec dzieci z ADHD

Wlazło Marcin

302/675

196

Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka w wieku przedszkolnym

Zimny Tomasz

302/2233

197

Proces motywowania gimnzjalistów do uczenia się

Zimny Tomasz

302/2234

198

Komunikowanie się dzieci w wieku przedszkolnym

Moś Małgorzata

302/2119

199

Żółkowska Teresa

302/2235

200

Czynniki determinujące dojrzałośc szkolną dziecka w oddziale
przedszkolnym
/brak zgody/"Poglądy młodzieży licealnej na temat wychowania seksualnego"

Sowiński Andrzej

302/837

201

Rodzina a adaptacja dzieci trzyletnich do przedszkola

Żółkowska Teresa

302/2120

202

/brak zgody/Wychowawcza funkcja rodziny w percepcji adolescentów

Murawska Anna

302/676

203

/brak zgody/Czasopisma dla młodzieży jako czynnik kształtujący jej
samoocenę

Czerepaniak-Walczak Maria

302/2236

204

/brak zgody/Wychowanie ekologiczne w nauczaniu zintegrowanym

Zimny Tomasz

302/2237

205

Niezaspokojone potrzeby opiekuńcze dziecka z rodziny niepełnej

Sowiński Andrzej

302/2238

206

Podkultura więzienna w percepcji więźniów

Ciechanowska Dorota

302/677

207

Kształtowanie poczucia własnej wartości u nieletnich wychowanków
placówek resocjalizacyjnych

Kupiec Hubert

302/678

208

Wiedza uczniów gimnazjalnych o działaniach profilaktycznych
podejmowanych w szkole

Kromolicka Barbara

302/2239

209

/brak zgody/Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym a jej wpływ na
internalizację norm szkolnych wśród uczniów Gimnazjum Publicznego w
Dziwnowie

Krysiak Włodzimierz

302/189

210

"Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym a jej wpływ na internalizację
norm szkolnych przez uczniów Gimnazjum nr 2 w Goleniowie"

Krysiak Włodzimierz

302/190

211

Stymulowanie aktywności plastycznej dziecka w wieku przedszkolnym

Romańczuk Zbigniew

302/839

212

Wychowanie muzyczne jako potrzeba opiekuńcza młodzieży gimnazjalnej

Sowiński Andrzej

302/2240

213

"Sytuacja życiowa nastoletnich matek ( w opiniach dziewcząt, które pomimo
młodego wieku zdecydowały się zostać matkami)

Mikut Małgorzata

302/679

214

Mass media a kultura współczesnej młodzieży

Andrukowicz Wiesław

302/2241

215

Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży licealnej

Jaroni Elżbieta

302/2242

216

/brak zgody/Przystosowanie się dziecka niepełnosprawnego intelektualnie do
szkoły

Żółkowska Teresa

302/2243

217

Postawy młodzieży licealnej wobec osób homoseksualnych

Wlazło Marcin

302/680

218

Funkcjonowanie dziecka z poczuciem osamotnienia jako ucznia klasy
pierwszej w opinii wychowawcy

Świrko-Pilipczuk Janina

302/840

219

"Niedostosowanie społeczne młodzieży w opinii gimnazjalistów"

Sowiński Andrzej

302/841

220

/brak zgody/Rola dzielnicowego w systemie profilaktyki społecznej

Kromolicka Barbara

302/2244

221

Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji młodzieży ujawniane przez
uzytkowników portali randkowych

Mikut Małgorzata

302/2121

222

"Orientacje życiowe wychowanek młodzieżowego ośrodka wychowawczego
w Szczecinie"

Mikut Małgorzata

302/681

223

"Czynniki decydujące o wyborze szkoły wyższej"

Świrko-Pilipczuk Janina

302/842

224

Atmosfera wychowawcza w Domu Rodzinnym, a internalizacja norm uczniów
Gimnazjum

Krysiak Włodzimierz

302/2245

225

/brak zgody/Postawy młodzieży wobec osób odmiennych psychosomatycznie

Mikut Małgorzata

302/2122

226

/brak zgody/Życie rodzinne dzieci z rodzin rozbitych w ujęciu wypowiedzi
użytkowników forum Dorosłe Dzieci Rozwiedzionych Rodziców

Mikut Małgorzata

302/2123

227

Altruizm jako wartość moralna a egoistyczne nastawienia współczesnej
młodzieży

Sowiński Andrzej

302/843

228

Kondycja psychospołeczna młodzieży piszącej blogi w świetle
ponowoczesności

Czerepaniak-Walczak Maria

302/196

229

Edukacja prozdrowotna młodzieży licealnej

Zimny Tomasz

302/2246

230

Fenomen i istota przemocy w opinii młodzieży

Andrukowicz Wiesław

302/2247

231

Poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach dydaktycznych jako potrzeba
opiekuńcza uczniów szkoły podastawowej

Sowiński Andrzej

302/2248

232

/brak zgody/Relacje w grupie rówieśniczej w rysunkach dzieci w wieku
wczesnoszkolnym

Świrko-Pilipczuk Janina

302/2249

233

Formy zagospodarowania czasu wolnego w środowisku lokalnym

Moś Małgorzata

302/2124

234

Znaczenie artterapii w kształtowaniu wartości i postaw wśród dzieci i
młodzieży w wieku 10-14 lat.

Romańczuk Zbigniew

302/682

235

Zjawisko "techno" jako wyzwanie dla wychowania

Dziaczkowska Lucyna

302/683

236

/brak zgody/Relacje uczeń - nauczyciel w rysunkach dzieci w wieku
wczesnoszkolnym

Świrko-Pilipczuk Janina

302/2250

237

"Wpływ kultury popularnej na wrażliwość estetyczną młodzieży"

Romańczuk Zbigniew

302/844

238

Twórczośc plastyczna dzieci wycofanych społecznie w wieku przedszkolnym

Romańczuk Zbigniew

302/684

239

Tendencje zmian poziomu przestępczości nieletnich w powiecie kamieńskim
w latach 2003-2009

Ciechanowska Dorota

302/685

240

/brak zgody"Wpływ rodziny na przejawianie agresji w twórczości plastycznej
dzieci w wieku przedszkolnym"

Romańczuk Zbigniew

302/845

241

Postawy dzieci wobec nowoczesnych mediów

Andrukowicz Wiesław

302/2251

242

Uczestnictwo w zajęciach wolnoczasowych osób odbywajacych karę
pozbawienia wolności

Mikut Małgorzata

302/2125

243

/brak zgody/Świadomość zjawiska depresji studentów pedagogiki

Perzycka Elżbieta

302/2252

244

Aspiracje edukacyjne uczniów gimnazjum

Czerepaniak-Walczak Maria

302/2253

245

"Postawy dorastającej młodzieży wobec zachowań ryzykownych w
cyberprzestrzeni"

Kupiec Hubert

302/686

246

/brak zgody/Rodzina a sytuacja szkolna dzieci nadpobudliwych
psychoruchowo

Żółkowska Teresa

302/2126

247

Rola szkoły w przygotowaniu czniów do działania na rynku pracy

Zimny Tomasz

302/2254

248

"Agresja wśród młodzieży, a formy animacji kulturalnej na przykładzie miasta
Strzelce Krajeńskie"

Ramik-Mażewska Irena

302/687

249

/brak zgody/Wartości moralne współczesnego mężczyzny

Sowiński Andrzej

302/846

250

Środowisko rodzinne a aspiracje dzieci w wieku gimnazjalnym

Jaroni Elżbieta

302/2255

251

/brak zgody/Aspiracje życiowe mlodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Jaroni Elżbieta

302/2256

252

Style wychowawcze w rodzinach wiejskich w czasie zmiany społecznej

Kromolicka Barbara

302/2257

253

/brak zgody/Oddziaływanie reklamy telewizyjnej na dziecko w młodszym
wieku szkolnym

Czerepaniak-Walczak Maria

302/847

254

"Fenomen agresji w metodzie indywidualnego przypadku"

Andrukowicz Wiesław

302/688

255

/brak zgody/Wizerunek kobiety w czasopismach kobiecych, męskich i prasie
religijnej

Czerepaniak-Walczak Maria

302/848

256

Poczucie wsparcia społecznego u osób chorych psychicznie

Żółkowska Teresa

302/2258

257

Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym a internalizacja norm szkolnych
uczniów klas gimnazjalnych

Krysiak Włodzimierz

302/2259

258

Problematyka funkcjonowania rodziny zastępczej ujawniona przez
użytkowników forum Rodzinnej Opieki Zastępczej

Mikut Małgorzata

302/2127

259

Zmiany w polskim szkolnictwie wyższym przeprowadzone po 1989 roku

Kość Ilona

302/2128

260

/brak zgody/Rodzina w rysunkach dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Świrko-Pilipczuk Janina

302/2260

261

System wsparcia i pomocy dzieciom zdolnym w środowisku lokalnym

Kromolicka Barbara

302/2261

262

Zjawisko dysfunkcji dzieci i młodzieży w rodzinach korzystających z pomocy
społecznej

Andrukowicz Wiesław

302/2262

263

Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym, a internalizacja norm szkolnych
uczniów gimnazjalnych

Krysiak Włodzimierz

302/2263

264

Rola internatu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych intelektualnie w
stopniu lekkim

Żółkowska Teresa

302/2264

265

Adaptacja dzieci głuchych i niedosłyszących do środowiska

Moś Małgorzata

302/2129

266

/brak zgody/Polityka społeczno edukacyjna miasta Szczecina a problem
patologii społecznej

Andrukowicz Wiesław

302/2265

267

/brak zgody/Sytuacja dziecka niepełnosprawnego w rodzinie

Żółkowska Teresa

302/2266

268

Autorytet nauczyciela w opinii uczniów klas gimnazjalnych

Świrko-Pilipczuk Janina

302/849

269

Style radzenia sobie ze stresem u matek dzieci autystycznych i matek dzieci
z upośledzeniem intelektualnym

Draheim Szymon

302/689

270

/brak zgody/Edukacja medialna młodzieży jako potrzeba opiekuńczo
wychowawcza

Sowiński Andrzej

302/2267

271

Uczestnictwo kobiet w sferze publicznej w opinii mieszkańców Gorzowa
Wielkopolskiego

Czerepaniak-Walczak Maria

302/2268

272

/brak zgody/Świat wartości moralnych młodzieży wiejskiej ukształtowany w
oparciu o literaturę

Sowiński Andrzej

302/850

273

"Rola zabawy w rozwoju, wychowaniu i kształceniu dzieci przedszkolnych"

Andrukowicz Wiesław

302/851

274

Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym a internalizacja norm szkolnych
klas gimnazjalnych

Krysiak Włodzimierz

302/2269

275

"Działalność Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w
Szczecinku w latach 1979-2009"

Wlazło Marcin

302/690

276

Poczucie samotności i osamotnienia u dzieci i młodzieży

Moś Małgorzata

302/2130

277

Funkcjonowanie społeczne i fizyczne nastolatek z anoreksją

Ramik-Mażewska Irena

302/691

278

Wpływ wartości na wychowanie młodzieży

Moś Małgorzata

302/2131

279

Świadomość norm interpersonalnych wśród gimnazjalistów

Zimny Tomasz

302/2270

280

Czynniki wywołujące stres u gimnazjalistów w szkole

Perzycka Elżbieta

302/2271

281

Rola i funkcje Ośrodka Wspierania Rodziny w Korytowie

Andrukowicz Wiesław

302/852

282

"Samotność dziecka w rodzinie. Studium pedagogiczne na przykładzie dzieci
w młodszym wieku szkolnym"

Dziaczkowska Lucyna

302/692

283

Postawy młodzieży wobec własnnej płci - analiza listów do redakcji
BRAVO.PL

Mikut Małgorzata

302/2132

284

Siła ludzkiego dotyku - wpływ dotyku na rozwój człowieka

Murawska Anna

302/693

285

Placówki pozaszkolne rozwijające zainteresowania plastyczne młodzieży

Romańczuk Zbigniew

302/853

286

Analiza form pracy świetlicy

Moś Małgorzata

302/2133

287

Wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych w Sulęcinie

Kromolicka Barbara

302/2272

288

/brak zgody/"Znaczenie środowiska rodzinnego dla sukcesu szkolnego
ucznia IV-VI"

Zimny Tomasz

302/854

289

Interakcje rodzinne w rodzinie z syndromem "Opuszczonego gniazda" w
opiniach uzytkowników forum internetowego Kafeteria.pl

Mikut Małgorzata

302/694

290

/brak zgody/Motywująca rola nauczyciela w nauczaniu początkowym

Perzycka Elżbieta

302/2273

291

Postawy dzieci w normie intelektualnej w stosunku do dzieci
niepełnosprawnych intelektualnie

Żółkowska Teresa

302/2134

292

Kształtowanie empatii w resocjalizacji nieletnich

Kupiec Hubert

302/695

293

Sytuacja rodzinna dziewcząt dotkniętych anoreksją na poszczególnych
etapach rozwoju choroby - analiza treści blogów anorektyczek

Mikut Małgorzata

302/2135

294

Drogi inicjacji czytelniczej i ich wpływ na kompetencje językowe dzieci w
młodszym wieku szkolnym

Jaroni Elżbieta

302/855

295

Więzi rodzinne a funkcjonowanie dziecka

Grzeszkiewicz Bożena

302/696

296

Atmosfera wychowawcza w Domu Rodzinnym a internalizacja norm
szkolnych uczniów Gimnazjum

Krysiak Włodzimierz

302/2274

297

Organizaowanie czasu wolnego przez młodzież niedostosowaną społecznie

Zimny Tomasz

302/2275

298

"Samokontrola wychowanków placówek resocjalizacyjnych"

Kupiec Hubert

302/697

299

"Rola współczesnych mediów w opinii dzieci i młodzieży"

Andrukowicz Wiesław

302/856

300

/brak zgody/Rodzina jako środowisko kształtujące wartości moralne

Sowiński Andrzej

302/857

301

"Istota i fenomen opuszczania zajęć szkolnych młodzieży w wieku
adolescencji"

Andrukowicz Wiesław

302/858

302

Relacje osobowe ojczyma i pasierba
Studium przypadków

Kromolicka Barbara

302/2276

303

Efektywność pracy z dziećmi autystycznymi przy pomocy indywidualnego
programu edukacyjno-terapeutycznego(PEP)

Żółkowska Teresa

302/2277

304

Atmosfera wychowawcza domu rodzinnego a internalizacja norm szkolnych
uczniów gimnazjum

Krysiak Włodzimierz

302/2278

305

/brak zgody/Gry i zabawy a świadomość płciowa u dzieci w wieku
przedszkolnym

Andrukowicz Wiesław

302/859

306

"Motywacje wolontariuszy ze Szczecińskiego Centrum Wolontariatu Caritas"

Ciechanowska Dorota

302/698

307

/brak zgody/Działalność organizacyjna schronisk dla osób bezdomnych na
przykładzie centrum Pomocy Socjalnej przy szczecińskim Stowarzyszeniu
"Feniks"

Wlazło Marcin

302/699

308

Wybrane uwarunkowania realizacji funkcji złożonych świetlicy szkolnej w
opinii nauczycieli ( na przykładzie Szkoły Podstawowej w Bierzwniku)

Świrko-Pilipczuk Janina

302/2279

309

Potrzeby opiekuńcze dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

Sowiński Andrzej

302/2280

310

/brak zgody/Środowiskowe uwarunkowania poczucia samotności młodzieży
ujawnione w treściach wybranych blogów

Mikut Małgorzata

302/2136

311

/brak zgody/Rola opiekuna w relacjach z podopiecznymi

Czerepaniak-Walczak Maria

302/2281

312

"Wspomaganie rozwoju fizycznego gimnazjalistów"

Zimny Tomasz

302/860

313

/brak zgody/Rozwój samodzielności niepełnosprawnych wychowanków Domu
Pomocy Społecznej w Brzezinach

Świrko-Pilipczuk Janina

302/861

314

/brak zgodyWpływ zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych na rozwój dzieci w
wieku szkolnym (IV-VI klasa)

Zimny Tomasz

302/2282

315

Autorytet moralny nauczyciela jako potrzeba rozwojowa ucznia w okresie
wczesnej adolescencji

Sowiński Andrzej

302/2283

316

/brak zgody/Autorytet nauczyciela w opinii uczniów gimnazjum

Świrko-Pilipczuk Janina

302/2284

317

Lęk szkolny jako jedna z konsekwencji braku taktu pedagogicznego w
interakcji nauczyciel - uczeń

Ciechanowska Dorota

302/700

318

Dziecko osamotnione w rodzinie

Grzeszkiewicz Bożena

302/701

319

Inteligencja emocjonalna w świadomości nauczycieli szkół licealnych

Czerepaniak-Walczak Maria

302/862

320

Wzory związków partnerskich w perspektywie pedagogiki społecznej

Czerepaniak-Walczak Maria

302/2285

321

/brak zgody/Adaptacja społeczna kobiet uzaleznionych od alkoholu

Kromolicka Barbara

302/2286

322

"Rola animatora kultury w środowisku lokalnym"

Murawska Anna

302/702

323

Uwarunkowania rodzinne a specyficzne trudności w uczeniu się uczniów
szkół podstawowych

Żółkowska Teresa

302/2287

324

"Autoprezentacja w doświadczeniach studentów pedagogiki"

Czerepaniak-Walczak Maria

302/863

325

Funkcje opiekuńczo-wychowawcze placówki szkolnej na podstawie Szkoły
Podstawowej w Węgorzynie

Perzycka Elżbieta

302/2288

326

/brak zgody/Rola i funkcje kuratora rodzinnego w opinii młodzieży
gimnazjalnej

Andrukowicz Wiesław

302/2289

327

Jakość życia ludzi starych na podstawie cyklu artykułów z Gazety Wyborczej
"Polska to nie jest kraj dla starych ludzi"

Czerepaniak-Walczak Maria

302/2290

328

/brak zgody/Rola hospicjum w opiece paliatywnej w opinii personelu, chorych
i ich rodzin

Andrukowicz Wiesław

302/864

329

Przygotownie studentów pedagogiki do pracy z dziećmi z ADH

Świrko-Pilipczuk Janina

302/2291

330

Postępy w rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych intelektualnie
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej

Żółkowska Teresa

302/2292

331

Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym a internalizacja norm szkolnych
uczniów gimnazjum

Krysiak Włodzimierz

302/2293

332

Rola i funkcja autorytetu w rozwoju wychowaniu i kształtowaniu dziecka

Andrukowicz Wiesław

302/703

333

Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym a internalizacja norm szkolnych
uczniów szkół gimnazjalnych

Krysiak Włodzimierz

302/2294

334

/brak zgody/Czas wolny w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w świetle Perzycka Elżbieta
literatury

302/2295

335

"Zjawisko agresji wśród młodzieży gimnazjalnej"

Ciechanowska Dorota

302/704

336

Zachowania agresywne dzieci w wieku szkolnym i ich niektóre
uwarunkowania

Zimny Tomasz

302/2296

337

/brak zgody/"Istota i fenomen zabawy w wychowaniu integracyjnym"

Andrukowicz Wiesław

302/865

338

Działanie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach
w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych umysłowo

Kromolicka Barbara

302/2297

339

/brak zgody/Zachowania nauczycieli wywołujące agresję uczniów w ocenie
moralnej gimnazjalistów

Sowiński Andrzej

302/866

340

"Warunki wykonania kary pozbawienia wolności a postawy osadzonych
wobec kary"

Kupiec Hubert

302/705

341

/brak zgody/Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym, a internalizacja
norm szkolnych uczniów szkół gimnazjalnych

Krysiak Włodzimierz

302/2298

342

"Wypalenie zawodowe wychowawców placówek resocjalizacyjnych dla
nieletnich"

Kupiec Hubert

302/706

343

Sytuacja szkolna dziecka z rodziny z problemem alkoholowym Studium
pedagogiczne na przykładzie uczniów szkoły podstawowej

Dziaczkowska Lucyna

302/707

344

Stres w zawodzie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Perzycka Elżbieta

302/2299

345

Rodziny adopcyjne w aspekcie opieki nad dziećmi

Moś Małgorzata

302/2137

346

/brak zgody/Funkcjownowanie psychospołeczne Dorosłych Dzieci
Alkoholików

Żółkowska Teresa

302/2300

347

Dynamika resocjalizacji osadzonych na przykładzie aresztu śledczego w
Międzyrzeczu

Andrukowicz Wiesław

302/2301

348

Postawy rodziców wobec form, metod i środków wychowawczych
stosowanych w środowisku szkolnym

Andrukowicz Wiesław

302/867

349

"Postawy młodzieży licealnej wobec zjawiska permisywizmu moralnego"

Sowiński Andrzej

302/868

