
Wykaz tytułów prac dyplomowych

Humanistyczny, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, absolwent

Uniwersytet Szczeciński
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

SygnaturaTytuł pracyLp. Promotor

15/8398Rodzina a wybór zawodu na przykładzie środowiska wiejskiego.1 Józefa Pielkowa

15/8686Stosunki społeczne w rodzinie w relacji matka-córka2 Józefa Pielkowa

15/8399Funkcjonowanie rodziny osób wychowawczych w Domu Dziecka.3 Józefa Pielkowa

15/8641Czynniki tkwiące w środowisku rodzinnym warunkujące rozwój zainteresowań
dzieci 6-letnich

4 Danuta Bielawska

15/8642Współżycie ludzi starszych ze swoimi dziećmi w rodzinach
współzamieszkałych

5 Zdzisław Błażejewski

15/8210Stosunki przyjacielskie w grupie studenckiej na poszczególnych latach
studiów.

6 Jaskot Kazimierz

169/667Organizowanie czasu wolnego w świetlicy w szkole podstawowej nr 2 w
Płotach

7 Włodzimierz Krysiak

15/8443Wpływ zajęć pozalekcyjnych na rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów
szkół podstawowych w środowisku województwa szczecińskiego.

8 Zdzisław Zacha

15/8315Poziom rozumienia pojęcia patriotyzmu przez uczniów klas siódmych.9 Kazimierz Jaskot

15/8275Funkcjonowanie szkolne dzieci z rodzin rozwiedzionych.10 Bazyli Baran

15/8502Czynniki warunkujące podejmowanie indywidualnego toku studiów studentów
Uniwersytetu Szczecińskiego

11 Zdzisław Zacha

15/8643Społeczne uwarunkowania ucieczek nieletnich z zakładów wychowawczych i
poprawczych

12 Zdzisław Błażejewski

15/8503Właściwości nauczyciela-wychowawcy warunkujące jego autorytet u uczniów
Zasadniczych Szkół Zawodowych

13 Helena Szafrańska

15/8553Pedagogizacja rodziców uczniów szkoły podstawowej14 Wiesława Kubiak

15/8243Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze.

15 Józefa Pielkowa

15/8589Funkcjonowanie szkolne dzieci i klas początkowych szkoły społecznej i
państwowej w Szczecnie

16 Bazyli Baran

15/8400Przygotowanie wychowanków Domu Dziecka do pełnienia ról rodzinnych.17 Danuta Bielawska

15/8211Oczekiwania studentów wobec działalności ZHP w zakresie dziedzin życia
społęcznego.

18 Bielawska Danuta

15/8444Rodzina samotnego ojca jako środowisko wychowawcze.19 Józefa Pielkowa

15/8590System wartości studentów wybranych uczelni szczecińskich oraz tych
wartości na ich poczucie szczęścia

20 Bazyli Baran

15/8644Oczekiwana rola społeczna nauczyciela akademickiego  w opinii studentów
studiów zaocznych Wydziału Prawa i Administracji na tle jego roli
normatywnej

21 Zdzisław Zacha

15/8504Przejawy aktywności intelektualnej młodzieży szkół średnich22 Danuta Bielawska

15/8591Wartości kultury pedagogicznej we współczesnej szkole polskiej w opinich
uczniów  nauczyciel lceum ogólnokształcącego

23 Kazimierz Wenta

15/8401Wpływ rodziny na wybór zawodu dziecka.24 Zdzisław Zacha

15/8316Przygotowanie dziewcząt z Domów Dziecka do życia w rodzinie.25 Danuta Bielawska

169/701Wychowawca jako osoba znacząca.26 Krysiak Włodzimierz

15/8505Wpływ autorytetu wychowawcy klasy na kształtowanie atmosfery
wychowawczej w klasie szkolnej

27 Włodzimierz Krysiak

15/8445Wychowanie dziecka w rodzinie zrekonstruowanej.28 Józefa Pielkowa

15/8554Oczekiwana rola społeczna nauczyciela w środowisku wielkomiejskim na
przykładzie wybranych szkół w Dzielnicy Nadodrzańskiej

29 Zdzisław Zacha



15/8446Stosunek studentów do własnej grupy studenckiej w drugiej fazie
studiowania.

30 Kazimierz Jaskot

169/668Organizacja czasu wolnego młodzieży gimnazjalnej w świetlicy szkolnej31 Włodzimierz Krysiak

15/8592Aspracje dzieci  rodzin chłopskich będących uczniami klas VIII32 Bazyli Baran

15/8317Poziom rozumienia pojęcia patriotyzmu u uczniów klas ósmych.33 Kazimierz Jaskot

15/8212Oczewkiwania studentów wobec organizacji młodzieżowych w dziedzinie
ideowo-politycznej.

34 Bielawska Danuta

15/8645Tolerancja zachowań aspołecznych u badanych uczniów kl VIII w środowisku
wielkiego miasta

35 Kazimierz Jaskot

15/8352Role społeczne podejmowane przez studentów w grupie dziekańskiej.36 Danuta Bielawska

15/8593Poziom świadomości celów wychowania rekreacyjnego u kobiet37 Maria Czerepaniak-Walczak

15/8213Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze.

38 Józefa Pielka

15/8594Analiza porównawcza współpracy rodziców i nauczycieli w szkołach
społecznych i państwowych

39 Bazyli Baran

15/8276Stosunek studentów do własnej grupy studenckiej w pierwszej fazie
studiowania.

40 Kazimierz Jaskot

15/8277Znaczenie rodziny w przygotowaniu do wyboru zawodu dzieci.41 Janina Dobosz

15/8595Niedostosowanie społeczne uczniów klas II-V szkół podstawowych na terenie
miasta Nowogard

42 Bazyli Baran

15/8689Poziom swiadomości celów wychowania seksualnego studentów II, III, IV
roku pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego

43 Maria Czerepaniak-Walczak

15/8402Rodzina zrekonstruowana jako środowisko wychowawcze.44 Józefa Pielkowa

15/8506Wpływ autorytetu nauczyciela-wychowawcy na postawy społeczne
dorastającej młodzieży

45 H.Szafrańska

15/8596Zainteresowania uczniów szkół ponadpodstawowych technicznych46 Zdzisław Błażejewski

15/8507Wpływ pozytywnych cech osobowych nauczyciela-wychowawcy i jego
poprawnych pedagogicznie zachowań dydaktycznych i wychowawczych na
poziom autorytetu wyzwalającego

47 Helena Szafrańska

169/670Wpływ postaw rodzicielskich na samoocenę dziecka na podstawie prac
plastycznych wykonywanych w ramach świetlicy środowiskowej

48 Włodzimierz Krysiak

15/8555Oczekiwana a rzeczywista rola społeczna nauczyciela w środowisku wiejskim
w opinii uczniów klas starszych i ich rodziców na przykładzie szkoły
podstawowej w Dołujach i Rzędzicach

49 Zdzisław Zacha

15/8214Oczekiwania młodzieży wobec działalności ZSP.50 Bielawska Danuta

15/8403Budżet i sposób wykorzystania czasu wolnego przez uczniów szkół
podstawowych.

51 Danuta Bielawska

15/8215Struktura zadań realizowanych w grupie studenckiej.52 Jaskot Kazimierz

15/8278Stosunek studenta do swojej grupy studenkiej w pierwszej fazie studiowania.53 Kazimierz Jaskot

15/8353Intensywność zachowań aspołecznych przejawianych w grupach studenckich
w I fazie studiowania.

54 Kazimierz Jaskot

169/703Rola pedagoga szkolnego w szkole wiejskiej.55 Krysiak Włodzimierz

15/8245Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze.

56 Józefa Pielkowa

15/8247Wzory osobowe funkcjonujące w świadomości studentów Wyższej Szkoły
Morskiej w Szczecinie.

57 Danuta Bielawska

15/8404Wpływ zajęć pozalekcyjnych na rozwój zainteresowań i uzdolnień młodzieży
klas starszych Szkół Podstawowych nr 8 i nr 66 w Szczecinie.

58 Zdzisław Zacha

15/8405Wpływ liczby dzieci w rodzinie na poziom ich uspołecznienia na przykładzie
rodzin jedynaków i wielodzietnych.

59 Józefa Pielkowa

15/8216Oczekiwania studentów wobec organizacji ideowo-wychowawczych w
dziedzinie życia gospodarczego.

60 Bielawska Danuta

15/8354Intensywność zachowań aspołecznych w grupach studenckich w pierwszej
fazie studiowania.

61 Kazimierz Jaskot

15/8646Oczekiwana rola społeczna nauczyciela akademickiego w opinii studentów
zaocznych Instytutu pedagogiki i Psychologii oraz Instytutu Socjologii na tle
jego roli normatywnej

62 Zdzisław Zacha



15/8737Role społeczne pełnione przez uczniów w klasie szkolnej63 Danuta Bielawska

15/8447Zaburzenia w procesie uspołecznianiau dzieci, uciekających z domu.64 Wiesława Kubiak

15/8597Poziom świadomości celów wychowania zdrowotnego u kobiet w zakresie
rekreacji

65 Maria Czerepaniak-Walczak

15/8598Rola oczekwana nauczyciela akademickiego w opini studentów Wydziału
Humanistycznego na tle jego roli normatywnej

66 Zdzisław Zacha

15/8508Stosunek emocjonalny wychowawcy do wychowanków domu dziecka i jego
wpływ na postawy opiekuńcze wychowanków

67 Helena Szafrańska

15/8355Intensywność zachowań aspołecznych w grupach studenckich w pierwszej
fazie studiowania.

68 Kazimierz Jaskot

15/8556Postawa samodzielności i odpowiedzialności za siebie u dzieci z rodzin
niepełnych

69 Andrzej Sowiński

15/8448Stosunek studenta do własnej grupy studenckiej w drugiej fazie studiowania.70 Kazimierz Jaskot

15/8406Rodzina a wybór zawodu na przykładzie rodzin środowiska
małomiasteczkowego.

71 Józefa Pielkowa

15/8356Praca z uczniem zdolnym w wybranych szkołach podstawowych w
środowisku wiejskim województwa szczecińskiego w 1987/88. /Funkcja
złożona i rzeczywista./

72 Zdzisław Zacha

15/8691Stosunki społeczne w rodzinie w relacji ojciec-syn73 Józefa Pielkowa

15/8279Formy aktywności wolnoczasowej młodzieży niedostosowanej społecznie.74 Wiesława Kubiak

15/8509Oczekiwania młodzieży wobec zajęć pozalekcyjnych75 Włodzimierz Krysiak

15/8599Wartości kultury pedagogicznej współczesnej szkoły76 Kazmierz Wenta

15/8318Oczekiwania młodzieży wobec zajęć pozalekcyjnych.77 Danuta Bielawska

15/8557Oczekiwana i rzeczywista rola społeczna pielęgniarek placówek zamknietych
służby zdrowia w Szczecinie w ocenie pacjentów i pielęgniarek

78 Zdzisław Zacha

15/8600Wartości w kulturze pedagogicznej wspołczesnej szkoły79 Kazimierz Wenta

15/8558Determinanty realizacji funkcji kierowniczej dyrektorów przedszkoli miasta
Szczecina

80 Zdzisław Zacha

15/8357Organizacja czasu wolnego w Zakładzie Poprawczym dla Dziewcząt.81 Wiesława Kubiak

15/8510Wpływ autorytetu wychowawcy klasy na kształtowanie postaw społecznych
uczniów szkół podstawowych

82 Włodzimierz Krysiak

15/8647Cele wychowania zdrowotnego w zakresie higieny życia codziennego w
świadomości kobiet

83 Maria Czerepaniak-Walczak

15/8511Udział uczniów w organizowaniu godzin wychowawczych a przejawianie
postawy społeczne wobec szkoły

84 Włodzimierz Krysiak

15/8217Oczekiwania studentów wobec działalności ZSMP w zakresie dziedzin życia
społecznego.

85 Bielawska Danuta

15/8407Przygotowanie wychowanków Domu Dziecka do pełnienia ról rodzinnych.86 Danuta Bielawska

15/8648Oczekiwana rola spoęłczna nauczyciela akademickiego w opinii studentów z
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego na tle ich roli
normatywnej

87 Zdzisław Zacha

15/8649Oczekiwana rola społeczna nauczyciela akademickiego na tle jego roli
normatywnej w opinii nauczycieli szkół podstawowych zróżnicowanych
środowisk

88 Zdzisław Zacha

15/8695Droga do zawodu w samoocenie nauczyciela szkół podstawowych miasta
Pyrzyce i gminy Przelewice

89 Zdzisław Zacha

15/8280Stosunek studentów do grup studenckich w I fazie studiowania.90 Kazimierz Jaskot

15/8650Atmosfera wychowawcza placówki a agresja wychowanek PMOW91 Bazyli Baran

15/8358Struktura i uwarunkowania społeczne aktywności wolnoczasowej dzieci
niedostosowanych społecznie.

92 Wiesława Kubiak

15/8742Rola wychowawcy klasy w świadomości uczniów starszych klas Szkoły
Podstawowej

93 Bazyli Baran

15/8651Oczekiwana rola społeczna nauczyciela szkoły podstawowej na tle roli
normatywnej w opinii mieszkańców wsi

94 Zdzisław Zacha

15/8449Wartości w subkulturze młodzieży przebywającej w PMOW.95 Aleksander Bielawiec

15/8512Przejawy aktywności intelektualnej wśród młodzieży szkół srednich96 Danuta Bielawska



15/8601Świadomość celów wychowania seksualnego u kobiet97 Maria Czerepaniak-Walczak

15/8652Szpital jako srodowisko wychowawcze98 Zdzisław Błażejewski

15/8559Kształtowanie się sytuacji społecznej dziecka z rodziny rozbitej99 Wiesława Kubiak

15/8560Pedagogizacja rodziców uczniów szkoły podstawowej100 Wiesława Kubiak

15/8359Wpływ umiejętności opiekuńczo-wychowawczych wychowawców domów
dziecka na samodzielność wychowanków.

101 Helena Szafrańska

15/8653Jaki poziom świadomości celów wychowania zdrowotnego w zakresie gigieny
żywienia prezentują kobiety

102 Maria Czerepaniak-Walczak

15/8248Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako srodowisko
wychowawcze.

103 Józefa Pielkowa

15/8450Funkcjonowanie rodziny dziecka pozostającego pod nadzorem kuratora
sądowego.

104 Józefa Pielkowa

15/8249Plany zawodowe młodzieży szkolnej a ich realizacja.105 Janina Dobosz

15/8360Pozycja funkcyjnych w nieformalnej strukturze drużyny harcerskiej.106 Danuta Bielwaska

169/617Szkoła przyjazna dziecku - w świetle założeń reformy oświaty 1998 r.107 Włodzimierz Krysiak

15/8528Zaburzenia w procesie uspołecznienia u dzieci uciekających z domu108 Zdzisław Błażejewski

15/8408Poziom rozumienia związków człowieka z przyrodą w swiadomości
ekologicznej uczniów klas siódmych szkoły podstawowej.

109 Kazimierz Jaskot

15/8281Efekty resocjalizacji wychowanków usamodzielnianych w Państwowym
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

110 Bazyli Baran

15/8602Oczekiwana rola społeczna nauczyciela akademickiego na tle jego roli
normatywnej w opinii studentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu
Szczeciniego

111 Zdzisław Zacha

15/8743Czynniki wpływające na popularność dziecka w grupie przedszkolnej112 Bazyli Baran

15/8282Organizacja czasu wolnego wychowanków schroniska dla nieletnich.113 Wiesława Kubiak

15/8451Czas wolny dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie w średnim
mieście.

114 Wiesława Kubiak

169/588Psychologiczne i pedagogiczne aspekty rehabilitacji dzieci z mózgowym
porażeniem dziecięcym

115 Włodzimierz Krysiak

15/8409Świadomość ekologiczna u uczniów klas siódmych szkoły podstawowej.116 Kazimierz Jaskot

169/644Dziecko niedostosowane społecznie w Domu Dziecka117 Włodzimierz Krysiak

15/8654Wychowawcza działalność stowarzyszeń społecznych na terenie gminy
Sulęcin

118 Zdzisław Błażejewski

15/8655Społeczne funkcje szkoły w środowisku wiejskim na przykładzie Szkoły
Podstawowej w Długoszynie

119 Zdzisław Błażejewski

15/8561Determinanty realizacji funkcji kierowniczej na przykładzie dyrektorów
placówek oświatowo-wychowawczych miasta Police

120 Zdzisław Zacha

169/672Rola świetlicy szkolnej w rozwijaniu zainteresowanych plastycznych121 Włodzimierz Krysiak

15/8562Oczekiwana rola społeczna nauczyciela w opinii mieszkańców gminy
Drezdenko

122 Zdzisław Zacha

15/8319Wpływ zespołów wyrównawczych w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół
Budowlanych w Stargardzie Szczecińskim na wyniki w nauce dzieci w
młodszym wieku szkolnym w latach 1982-1986.

123 Zdzisław Zacha

15/8218Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze.

124 Józefa Pielkowa

15/8410Wychowanie dzieci w rodzinach marynarzy i rybaków.125 Józefa Pielkowa

15/8251Świadomość seksualna dziewcząt szkoły średniej.126 Danuta Bielawska

15/8603Stosunek młodzieży licealnej do pracy nad sobą127 Andrzej Sowiński

169/673Choroby wynikające z zaburzeń odżywiania się128 Włodzimierz Krysiak

15/8513Wpływ taktu pedagogicznego na stosunek emocjonalny uczniów w starszym
woeku szkolnym do nauczycieli - wychowawców

129 Helena Szafrańska

169/619Współpraca szkoły z domem rodzinnym dziecka w procesie wychowania130 Włodzimierz Krysiak

15/8697Wypełnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez rodzinę bliźniąt131 Józefa Pielkowa

15/8283Rozwój społeczny dzieci z Domu Dziecka w młodszym wieku szkolnym w
porównaniu z uczniami z rodzin na terenie klasy szkolnej.

132 Bazyli Baran



15/8452Poczucie alienacji i wyobcowania wśród nieletnich przebywających w
Państwowych Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych.

133 Andrzej Bielwiec

15/8253Świadomość seksualna młodzieży szkoły podstawowej.134 Danuta Bielawska

15/8411Budżet i sposób wykorzystania czasu wolnego przez uczniów szkoły
podstawowej /na przykładzie środowiska wielkomiejskiego/.

135 Danuta Bielawska

15/8658Procedura ppecesu adopcyjnego dzieci  przez rodziny preadopcyjne136 Zdzisław Błażejewski

15/8412Funkcjonowanie wzorów osobowych w środowisku uczniów starszych klas
szkoły podstawowej.

137 Danuta Bielawska

15/8361Wpływ działań wychowawcy internatu w zakresie organizacji czasu wolnego
na kulture czasu wolnego wychowanków.

138 Helena Szafrańska

15/8284Stosunek studenta do własnej grupy studenckiej w pierwszej fazie
studiowania.

139 Kazimierz Jaskot

15/8362Zachowania aspołeczne w grupie studenckiej w pierwszej fazie studiowania.140 Kazimierz Jaskot

15/8514Czynniki warunkującepodejmowanie indywidualnego toku studiów przez
studentów Pomorskiej Akademii Medycznej

141 Zdzisław Zacha

15/8219Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze.

142 Józefa Pielkowa

15/8515Wpływ negatywnych właściwości nauczyciela-wychowawcy na poziom jego
autorytetu rzeczywostego u dorastającej młodzieży

143 Helena Szafrańska

169/706Współdziałania nauczycielui i rodziców w procesie wychowania144

169/621Rozumienie norm moralnych przez dzieci w młodszym wieku szkolnym
wychowywane w rodzinach wiejskich i miejskich

145 Włodzimierz Krysiak

15/8659Rodzina jako czynnik rozwoju zainteresowań dziecka w wieku przedszkolnym146 Danuta Bielawska

15/8604Przebieg rozwoju emocjonalnego u dzieci wychowanych w Państwowym
Domu Małych Dzieci w Stargardzie Szczecińskm

147 Bazyli Baran

15/8563Postawa perfekcjonizmu i optymizmu uczestników pozalekcyjnych zajęć
muzycznych

148 Andrzej Sowiński

15/8363W jakim stopniu potrzeby psychiczne wychowanków są zaspokajane przez
wychowawców internatu?

149 Helena Szafrańska

15/8364Zachowania aspołeczne w grupach studenckich w pierwszej fazie studiów.150 Kazimierz Jaskot

15/8564Wpływ srodowiska rodzinnego dzieci pracowników Państwowych
Gospodarstw Rolnych na powodzenia szkolne w klasach V-VIII szkoły
podstawowej

151 Bazyli Baran

15/8413Wpływ zajęć pozalekcyjnych na rozwój zainteresowań i uzdolnień młodzieży
klas V-VIII szkół podstawowych gminy Świerzno.

152 Zdzisław Zacha

15/8453Wypełnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach artystycznych.153 Józefa Pielkowa

15/8321Poziom rozumienia pojęcia patriotyzmu u uczniów klas VII.154 Kazimierz Jaskot

169/645Praca świetlicy w zreformowanej szkole.155 Włodzimierz Krysiak

169/675Zajęcia kompensacyjne i socjoterapeutyczne jako formy działalności w
świetlicy szkolnej

156 Włodzimierz Krysiak

15/8365Intensywność zachowań aspołecznych przejawianych w grupach studenckich
w I fazie studiowania.

157 Kazimierz Jaskot

15/8322Poziom rozumienia pojęcia patriotyzmu u uczniów VIII klas szkoły
podstawowej.

158 Kazimierz Jaskot

15/8702Poziom świadomościcelów wychowania seksualnego nauczycieli159 Maria Czerepaniak-Walczak

15/8565Czas wolny dziecka wiejskiego160 Wiesława Kubiak

15/8703Zachowania nauczyciela jako czynnik poczucia bezpieczeństwa uczniów I
klasy szkoły średniej

161 Maria Czerepaniak-Walczak

15/8605Poziom rozwoju mowy  i myślenia dzieci wychowanych w Państwowych
Domu Małych Dzieci

162 Bazyli Baran

15/8656Tolerancja zachowań aspołecznych u badanych uczniów w środowisku
małego miasta

163 Kazimierz Jaskot

15/8366Formy aktywności wolnoczasowej wychowanków zakładu poprawczego.164 Wiesława Kubiak

15/8606Cele wychowania seksualnego w świadomości kobiet165 Mara Czerepaniak-Walczak

15/8797Wpływ wybranych właściwości ucznia na jego wyniki w nauce166 Sylwia Seul-Michałowska

15/8657Tolerancja zachowań aspołecznych u badanych uczniów kl VIII w środowisku
średniego miasta

167 Kazimierz Jaskot



15/8516Wychowawca klasy jako przewodnik i doradca młodzieży dorastającej168 Helena Szafrańska

15/8285Znaczenie rodziny w wyborze zawodu uczniów z klas V-VIII.169 Janina Dobosz

15/8286Formy aktywności wychowawczej dziecka zagrożonego wykolejeniem.170 Wiesława Kubiak

15/8220Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze.

171 Józefa Pielkowa

15/8705Poziom świadomości celów wychowania zdrowotnego  w zakresie
racjonalnego żywienia reprezentowany przez matki dzieci w młodszym wieku
szkolnym

172 Maria Czerepaniak-Walczak

15/8367Role społeczne pełnione przez studentów w grupie dziekańskiej.173 Danuta Bielawska

15/8368Wpływ autorytetu wychowawcy klasy na kształtowanie postaw społecznych
uczniów liceum ogólnokształcącego.

174 Helena Szafrańska

15/8323Wpływ rodziny na dojrzałość szkolną i wynki w nauce uczniów klas
pierwszych Szkoły Podstawowej nr 10 w Szczecinie.

175 Zdzisław Zacha

15/8414Wpływ rodziny wojskowej na wybór zawodu dziecka.176 Zdzisław Zacha

15/8517Przejawy aktywności intelektualnej młodzieży szkół średnich177 Danuta Bielawska

15/8454Aktywność wolnoczasowa młodzieży niedostosowanej społecznie.178 Wiesława Kubiak

15/8255Udział Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim w wyborze zawodu.179 Janina Dobosz

15/8607Aspiracje edukacyjne wychowanków Domu Dziecka180 Kazimierz Wenta

169/591Socjalizacja dzieci z niepowodzeniami w nauce181 Włodzimierz Krysiak

15/8608Aktywność samowychowawcza uczestników zajęć pozalekcyjnych w liceach
ogólnokształcących

182 Andrzej Sowiński

15/8324Samoocena i aspiracje perspektywiczne dzieci samotnych ojców.183 Bazyli Baran

15/8455Wpływ zajęć pozalekcyjnych na rozwój zainteresowań i uzdolnień młodzieży
zasadniczych szkół zawodowych miast i miasteczek województwa
szczecińskiego.

184 Zdzisław Zacha

15/8456Proces socjaliuzacji dzieci z niepowodzeniami w nauce.185 Wiesława Kubiak

15/8369Praca z uczniem zdolnym w wybranych liceach ogólnokształcących miasta
Szczecina.

186 Zdzisław Zacha

15/8256Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze.

187 Józefa Pielkowa

15/8566Oczekiwana rola społeczna nauczyciela w środowisku małomiasteczkowym
na przykładzie  Międzyzdrojów

188 Zdzisław Zacha

15/8660Socjalizacja dzieci z rodzin zastępczych spokrewnionych w stopniu dalszym189 Bazyli Baran

15/8707Stosunki społeczne w rodzinie w relacji matka-syn190 Józefa Pielkowa

15/8287Stosunek studenta do swojej grupy studenckiej w pierwszej fazie
studiowania.

191 Kazimierz Jaskot

15/8609Postawy młodzieży ostatnich klas szkół ponadpodstawowych wobec życia
erotycznego

192 Bazyli Baran

15/8610Stan poradnictwa rodzinnego miasta Szczecina193 Bazyli Baran

15/8397Czynniki wpływajace na poziom wypełniania zadań przez funkcyjnych
organizacji szkolnych.

194 Danuta Bielawska

15/8567Przygotowanie wychowanek Państwowych Domów Dziecka do życia w
rodzinie

195 Bazyli Baran

15/8288Stosunek studenta do własnejgrupy studenckiej w pierwszej fazie
studiowania.

196 Kazimierz Jaskot

169/709Stereotypy i uprzedzenia a potrzeba edukacji międzykulturowej.197 Krysiak Włodzimierz

15/8289Obraz rodziny w twórczości plastycznej dzieci z domów dziecka.198 Baran Bazyli

15/8258Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze.

199 Józefa Pielkowa

15/8708Efekty resocjalizacji  w zależności od realizowanego systemu 
wychowawczego w PMOW - Trzebieży i Renicach

200 Bazyli Baran

15/8611Działania samowychowawcze młodzieży a jej stan zdrowia201 Andrzej Sowiński

15/8370Wpływ placówek wychowania pozaszkolnego województwa szczecińskiego
na rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.

202 Zdzisław Zacha



15/8518Studia jakoczynnik indywidualnego rozwoju studentów Wyzszej Szkoły
Pedagogicznej w Zielonej Górze i Wyzszej Szkoły Morskiej w Szczecinie

203 Kazimierz Jaskot

15/8259Czynniki wyboru zawodu wychowanków domu dziecka w Stargardzie
Szczecińskim.

204 Janina Dobosz

15/8415Wpływ zajęć pozalekcyjnych na rozwój zaiteresowań i uzdolnień uczniów na
przykładzie szkoły podstawowej nr 36 i szkoły podstawowej nr 12 w
Szczecinie.

205 Zdzisław Zacha

15/8325Problem alkoholizmu wśród młodych pracowników Stoczni Szczecińskiej im.
Adolfa Warskiego i dotychczasowe efekty zapobiegania temu zjawisku.

206 Zdzisław Zacha

15/8661Wpływ gier dydaktycznych na efekty kształcenia z języka polskiego w kl. III207 Janina Parafiniuk-Soińska

15/8290Wzory spędzania wolnego czasu w rodzinie dzieckaniedostosowanego
społecznie.

208 Wiesława Kubiak

15/8756Determinanty aspiracji szkolnych i zawodowych młodzieży klas VIII na terenie
gminy Dobra

209 Zdzisław Zacha

15/8519Studia jako czynnik indywidualnego rozwoju studentów Wydziału
Humanistycznego US w Szczecinie

210 Kazimierz Jaskot

15/8520Studia jako czynnik indywidualnego rozwoju studentów Wydziału
Humanistycznego WSP w Bydgoszczy

211 Kazimierz Jaskot

15/8221Rodzin dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko wychowawcze.212 Józefa Pielkowa

15/8291Znaczenie rodziny w wyborze zawodu uczniów liceów ogólnokształcących.213 Janina Dobosz

169/647Półkolonie jako forma zagospodarowania czasu wolnego214 Włodzimierz Krysiak

15/8416Wpływ rodziny wojskowej na wybór zawodu.215 Zdzisław Zacha

15/8457Proces zaburzeń specjalizacji u młodzieży upijającej się216 Wiesław Kubiak

15/8662Pedagogizacja rodziców uczniów szkoły podstawowej217 Wiesława Kubiak

15/8757Środowisko rodzinne dzieci, które weszły w konflikt z prawem218 Henryk Pielka

15/8292Wpływ współpracy Domu Dziecka z domem rodzinnym na funkcjonowanie
wychowanków w placówce.

219 Bazyli Baran

15/8568Oczekiwana i rzeczywista rola społeczna nauczyciela w opinii młodzieży i jej
rodziców na tle roli normatywnej

220 Zdzisław Zacha

15/8327Czynniki warunkujące pozycję wychowanka Domu Dziecka w nieformalnej
strukturze klasy szkolnej.

221 Danuta Bielawska

15/8326Poziom rozumienia pojęcia patriotyzmu u uczniów klas VIII.222 Kazimierz Jaskot

15/8709Cele wychowania seksualnego w świadomości studentów pedagogiki studiów
zaocznych

223 Czerepaniak - Walczak Maria

15/8328Poziom rozumienia pojęcia patriotyzm u uczniów klas siódmych.224 Kazimierz Jaskot

15/8458Stosunek studenta do swojej grupy studenckiej w drugiej fazie studiowania.225 Kazimierz Jaskot

15/8417Wpływ rodziny jednodzietnej i wielodzietnej na funkcjonowanie dziecka w
zespole klasowym.

226 Józefa Pielkowa

169/592Wychowawcza funkcja muzyki227 Włodzimierz Krysiak

15/8329Wpływ współpracy przedszkola z rodziną na dojrzałości szkolną i
przygotowanie dzieci do startu szkolnego.

228 Zdzisław Zacha

15/8521Wpływ zajęc pozalekcyjnych na rozwój zainteresowań i uzdolnień młodzieży
średnich szkół zawodowych województwa szczecińskiego

229 Zdzisław Zacha

15/8664Poziom świadomości celów wychowania zdrowotnego w zakresie higieny
życia codziennego jaki posiadają kobiety

230 Maria Czerepaniak-Walczak

15/8569Postawa samodzielności i dzielności dzieci z rodzin marynarzy i rybaków
morskich

231 Andrzej Sowiński

15/8330Poziom rozumienia patriotyzmu przez uczniów klas VII szkoły podstawowej.232 Kazimierz Jaskot

15/8710Świadomość celów wychowania saksualnego u nauczycieli szkół średnich233 Maria Czerepaniak-Walczak

15/8570Proces socjalizacji dziecka rodziny  alkoholicznej234 Wiesława Kubiak

15/8612Stan wiedzy z zakresu życia seksualnego u czniów w końcowej fazie okresu
młodszoszkolnego

235 Bazyli Baran

15/8293Stosunek studenta do własnej grupy w I fazie studiowania.236 Kazimierz Jaskot

15/8294Stosunek studenta do własnej grupy studenckiej w pierwszej fazie
studiowania.

237 Kazimierz Jaskot

15/8459Stosunek studenta do własnej grupy studenckiej w II fazie studiowania.238 Kazimierz Jaskot



15/8711Świadomośc celów wychowania seksualnego rodziców dzieci w wieku
dojrzewania

239 Maria Czerepaniak-Walczak

15/8613Aktywność samowychowawcza uczestników zajęć pozalekcyjnych240 Andrzej Sowiński

15/8522Studia jako czynnik indywidualnego rozwoju studentów Wydziału Matematyki,
Fizyki i Chemii, Instytutu Kultury Fizycznej oraz Wydziału Biologii
Uniwersytetu Szczecińskiego

241 Kazimierz Jaskot

15/8571Oczekiwana rola społeczna nauczycieli szkół podstawowych w opinii
mieszkańców miasta Gorzowa Wielkopolskiego

242 Zdzisław Zacha

15/8331Wpływ środowiskowej rady wychowania w Osiedlu XXX-lecia w Stargardzie
Szczecińskim na integracje środowiska wychowawczego w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych.

243 Zdzisław Zacha

15/8418Kariera zawodowa wychowanków Państwowego Domu Dziecka w Policach.244 Danuta Bielawska

15/8222Zakres kontaktów społecznych studentów różnych lat studiowania.245 Jaskot Kazimierz

15/8523Studia kjako czynnik rpzwoju indywidualnego studentów ekonomii i prawa
Uniwersytetu Szczecińskiego

246 Kazimierz Jaskot

15/8223Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze.

247 Józefa Pielkowa

169/679Współpraca internatu z domem rodzinnym248 Włodzimierz Krysiak

15/8759Droga do zawodu nauczycielskiego w samoocenienauczycieli SP gm. Dolice249 Zdzisław Zacha

15/8295Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze.

250 Józefa Pielka

15/8665Czynniki tkwiące w środowisku rodzinnym warunkujące rozwój zainteresowań
dzieci w wiweku przedszkolnym

251 Danuta Bielawska

15/8371Wzory spędzania czasu wolnego dzieci zagrożonych wykolejeniem.252 Wiesława Kubiak

15/8419Poziom rozumienia związków człowieka z przyrodą w swiadomości
ekologicznej uczniów klas VII.

253 Kazimierz Jaskot

15/8572Postawa samodzielności dzieci a struktura grupowa rodziny254 Andrzej Sowiński

15/8614Poziom świadomości celów wychowania zdrowotnego u kobiet w zakresie
higieny zdrowotnej

255 Maria Czerepaniak-Walczak

15/8372Formy aktywności wolnoczasowej młodzieży w Ośrodku Wychowawczym w
Skolwienie.

256 Wiesława Kubiak

15/8666Rodzina jako czynnik rozwoju rozwoju zainteresowań257 Danuta Bielawska

15/8373Intensywność zachowań aspołecznych w grupach studenckich w pierwszej
fazie studiowania.

258 Kazimierz Jaskot

15/8524Osoby znaczace dla uczniów klas ósmych funkcjonujące w ich środowisku259 Helena Szafrańska

15/8460Analiza porównawcza systemu wartości nieletnich przestępców
przebywających w PMOW i nieletnich nieprzestępców.

260 Aleksander Bielawiec

15/8667Cele wychowania seksualnego w świadomości kobiet261 Maria Czerepaniak-Walczak

15/8420Wpływ rodziny na poziom uspołecznienia dzieci sześcioletnich.262 Józefa Pielkowa

15/8461Analiza wartości preferowanych przez wychowanków Zakładu Poprawczego.263 Aleksander Bielawiec

15/8332Poziom rozumienia pojęcia patriotyzmu przez uczniów klas siódmych szkoły
podstawowej.

264 Kazimierz Jaskot

15/8462Wychowanie dziecka w rodzinach niewidomych i niedowidzących.265 Józefa Pielkowa

15/8463Środowiskowe determinanty zaburzeń w zachowaniu się dzieci i młodzieży.266 Józefa Pielkowa

15/8573Wpływ wychowania przedszkolnego na poziom dojrzałości szkolnej i sukcesy
szkolne w klasie pierwszej na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 25 i 50
w Szczecinie

267

15/8421Rodzina a wybór szkoły i zawodu (na przykładzie rodzin wojskowych).268 Józefa Pielkowa

15/8525Studia jako czynnik indywidualnego rozwoju studentów Wydziału
Humanistycznego WSP w Bydgoszczy

269 Kazimierz Jaskot

15/8574Sytuacja psychologiczna dziecka w rodzinie wiejskiej a jego osiągnięcia
szkolne

270 Bazyli Baran

15/8374Role społeczne pełnione przez studentów w grupie dziekańskiej.271 Danuta Bielawska

15/8761Przebieg i uwarunkowania interakcji wychowawca-wychowanek w zakładzie
poprawczym

272 Bazyli Baran

15/8526Studia jako czynnik indywidualnego rozwoju studenta273 Kazimierz Jaskot



15/8527Studia jako czynnik indywidualnego rozwoju studentów Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Zielonej Górze i Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie

274 Kazimierz Jaskot

15/8333Poziom rozumienia pojęcia patriotyzmu u uczniów klas ósmych Szkoły
Podstawowej nr 11 w Sytargardzie Szczecińskim.

275 Kazimierz Jaskot

15/8464Analiza porównawcza wartości preferowanych przez wychowanków PMOW i
nieprzestępców.

276 Aleksander Bielawiec

15/8260Wpływ zdolności i stanu zdrowia na wybór szkoły i zawodu przez młodzież
badaną w poradni wychowawczo-zawodowej nr 3 w Szczecinie.

277 Janina Dobosz

15/8668Rodzina jako czynnik rozwoju zainteresowań w wieku szkolnym278 Danuta Bielawska

15/8669Procesy adopcyjne uczniów do warunków życia w internacie /na przykładzie
internatu ZSZ w Sulecinie/

279 Zdzisław Błażejewski

15/8615Poziom świadomości celów wychowania rekreacyjnego u kobiet280 Maria Czerepaniak-Walczak

169/649Postawy rodzicielskie a zachowania agresywne u dzieci281 Włodzimierz Krysiak

15/8670Wartości uznawane przez młodzież uprawiającą wyczynowo sport282 Bazyli Baran

15/8616Oczekiwana rola społeczna nauczyciela akademickiego w opinii studentów
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na tle jego roli
normatywnej

283 Zdzisław Zacha

15/8423Budżet i sposób wykorzystywania czasu wolnego przez uczniów szkoły
podstawowej w nowym osiedlu mieszkaniowym miasta Szczecina.

284 Danuta Bielawska

15/8465Stosunek studentów do własnej grupy w II fazie studiowania.285 Kazimierz Jaskot

15/8617Aspiracje edukacyjne i zawodowe a stosunek do pracy nad sobą uczniów
ostatnich klas szkół średnich

286 Andrzej Sowiński

15/8618Model roli ucznia i jego funkcjonowanie w rzeczywistości szkolnej287 Bazyli Baran

15/8296Efekty socjalizacji wychowanków rodzinnych domów dziecka i państwowych
domów dziecka w początkowym okresie dorastania.

288 Bazyli Baran

15/8375Wpływ autokratyzmu życzliwego na kształtowanie zachowań prospołecznych.289 Helena Szafrańska

15/8424Świadomość ekologiczna u uczniów klas VII Szkoły Podstawowej.290 Kazimierz Jaskot

15/8619Świadomość kobiet w zakresie celów wychowania rekreacyjnego291 Maria Czerepaniak-Walczak

15/8224Oczekiwania studentów wobec organizacji ideowo-wychowawczych w
dziedzinie nauki.

292 Bielawska Danuta

15/8425Wpływ rodziny wojskowej na wybór zawodu przez dzieci.293 Zdzisław Zacha

15/8713Świadomość celów wychowania seksualnego u wychowawców domów
dziecka

294 Maria Czerepaniak-Walczak

15/8376Nauczyciel akademicki jako wzór osobowy w dziedzinie postaw
intelektualnych w świadomości studentów.

295 Helena Szafrańska

15/8426Wprowadzanie młodzieży w kulturę polityczną w szkołach
ponadpodstawowych Świnoujścia.

296 Zdzisław Zacha

169/681Rola internatu w wychowaniu297 Włodzimierz Krysiak

15/8297Stosunek studenta do własnej grupy studenckiej w pierwszej fazie
studiowania.

298 Kazimierz Kaskot

15/8466Wartości preferowane przez wychowanków z PMOW.299 Aleksander Bielawiec

15/8529Przejawy aktywności intelektualnej młodzieży szkół średnich300 Danuta Bielawska

169/622Resocjalizacja młodzieży na przykładzie ośrodka szkolenia i wychowania
OHP w Barlinku

301 Włodzimierz Krysiak

15/8530Przejawy aktywności intelektualnej młodzieży szkół śednich302 Danuta Bielawska

15/8298Aktywność w czasie wolnym młodziezy niedostosowanej społecznie.303 Wiesława Kubiak

15/8671Oczekiwana rola społeczna nauczyciela akademickiego w opinii studentów
US Wydziału Ekonomicznego na tle jego roli normatywnej

304 Zdzisław Zacha

15/8672Czynniki tkwiące w środowisku rodzinnym warunkujące rozwój zainteresowań
dzieci

305 Danuta Bielawska

15/8620Aktywność samowychowawcza ucznia a atmosfera wychowawcza domu306 Andrzej Sowiński

15/8714Poziom świadomości celów wychowania rekreacyjnego u rodziców dzieci w
młodszym wieku szkolnym

307 Maria Czerepaniak-Walczak

15/8715Stosunki społeczne w rodzinie między teściową a synową308 Józefa Pielkowa

15/8621Rola oczekiwana nauczyciela akademickiego w opinii studentów Wydziału
Ekonomii oraz Wydziału Transportu i Łączności, na tle jego roli normatywnej

309 Zdzisław Zacha



15/8377Model terapii narkomanów w Ośrodkach Resocjalizacji "MONAR".310 Wiesława Kubiak

15/8531Role wychowawcy klasy w świetle oczekiwań młodzieży a role rzeczywiście
pełnione przez wychowawców

311 Helena Szafrańska

15/8673Cele wychowania zdrowotnego w zakresie higieny żywienia w świadomości
kobiet

312 Maria Czerepaniak-Walczak

15/8427Budżet i sposób wykorzystania czasu wolnego przez uczniów szkoły
podstawowej (na przykładzie środowiska wiejskiego).

313 Danuta Bielawska

15/8428Wprowadzanie uczniów w kulturę polityczną w Zespole Szkół Zawodowych
im. S. Staszica w Kamieniu Pomorskim.

314 Zdzisław Zacha

15/8261Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze.

315 Józefa Pielkowa

15/8334Identyfikacja z zawodem położnej słuchaczek i absolwentek medycznego
Studium Zawodowego Nr 2 na tle badań w innych szkołach medycznych
Szczecina

316 Zdzisław Zacha

15/8429Wpływ środowiska rodzinnego na poziom przygotowania do szkoły dzieci
sześcioletnich uczeszczających do przedszkola.

317 Józefa Pielkowa

15/8622Postawy wychowanków Państwowych Domów Dziscka wobec rodzeństwa318 Bazyli Baran

15/8262Zawód widziany oczami dziecka sześcioletniego.319 Janina Dobosz

15/8225Samorządne zachowanie studentów na terenie grupy studenckiej.320 Jaskot Kazimierz

15/8226Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jakośrodowisko
wychowawcze.

321 Józefa Pielkowa

15/8674Rodzina jako czynnik rozwoju zainteresowań dziecka322 Danuta Bielawska

15/8623Trafność i konsekwencje spostrzegania ucznia przez nauczyciela323 Bazyli Baran

15/8299Stosunek studenta do włąsnej grupy studenckiej w pierwszej fazie
studiowania.

324 Kazimierz Jaskot

15/8430Rozumienie związków człowieka z przyroda w świadomości ekologicznej
uczniów klas VII Szkoły Podstawowej.

325 Kazimierz Jaskot

15/8378Stosunek nauczycieli do uczniów wychowanków domu dziecka.326 Helena Szafrańska

15/8532Wpływzajęć pozalekcyjnych na rozwój zainteresowań i uzdolnień młodzieży
wybranych średnich szkół zawodowych miasta Szczecina

327 Zdzisław Zacha

15/8467Wpływ zajęć pozalekcyjnych na rozwój zainteresowań i uzdolnień młodzieży
zasadniczych szkół zawodowych Szczecina.

328 Zdzisław Zacha

15/8624Wartości w kulturze pedagogicznej współczesnej szkoły329 Kazimierz Wenta

169/684Czas wolny w internacie zespołu szkół nr 4 w Szczecinie330 Włodzimierz Krysiak

15/8675Oczekiwana rola społeczna nauczyciela akademickiego w opinii studentów
Wydziału Matematyczno-Fizycznego US na tle jego roli normatywnej

331 Zdzisław Zacha

169/685Praca opiekuńczo - wychowawcza w świetlicy szkolnej332 Włodzimierz Krysiak

15/8263Środowisko rodzinne a wybór zawodu rolnika przez młodzież badaną w
Liceum Rolniczym Kamienny Most".

333 Janina Dobosz

15/8676Tolerancja zachowań aspołecznych u uczniów kl. VII-VIII w małym mieście334 Kazimierz Jaskot

15/8575Moja droga do przestepstwa na podstawie biografii recydywistów osadzonych
w Zakładzie Karnym w Nowogardzie

335 Zdzisław Zacha

15/8227Kontakty studentów w grupie.336 Jaskot Kazimierz

15/8468Stosunek studenta do własnej grupy studenckiej w drugiej fazie studiowania.337 Kazimierz Jaskot

15/8431Przygotowanie wychowanków Domów Dziecka do pełnienia ról rodzinnych.338 Danuta Bielawska

15/8300Struktura czasu wolnego dziecka zagrożonego niedostosowaniem
społecznym.

339 Wiesława Kubiak

15/8335Poziom rozumienia pojęcia patriotyzm przez uczniów klas VII szkoły
podstawowej

340 Kazimierz Jaskot

15/8336Atrakcyjnośc wczasów dziecięcych na przykładzie Państwowego Domu
Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach

341 Danuta Bielawska

15/8533Przejawy aktywności aktywności intelektualnej młodzieży szkół średnich342 Danuta Bielawska

15/8301Trudności wychowawcze dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym.343 Bazyli Baran

15/8716Rola rodziny w kształtowaniu postaw wobec przyrody dziecka w młodszym
wieku szkolnym

344 Maria Czerepaniak-Walczak

169/686Rola opiekuńczo - wychowawcza szkoły345 Włodzimierz Krysiak



15/8379Aktywność dzieci wieku przedszkolnego wychowywanych w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych.

346 Bazyli Baran

15/8228Oczekiwania studentów wobec organizacji ideowo-wychowawczych w
dziedzinie socjalno bytowej.

347 Bielawska Danuta

15/8469Wpływ zajęć pozalekcyjnych na rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci i
młodzieży wybranych szkół podstawowych miasta Szczecina.

348 Zdzisław Zacha

15/8625Oczekiwana rola społeczna nauczyciela akademickiego w opinii studentów
Wydziału Biologii i nauk o Morzu i Wydziału Matematyczn-Fizycznego
Uniwersytetu szczecińskiego na tle jego roli normatywnej

349 Zdzisław Zacha

15/8719Cele wychowania rekreacyjnego w świadomości animatorów ruchu
oazowego

350 Maria Czerepaniak-Walczak

15/8380Intensywność zachowań aspołecznych przejawianych w grupach studenckich
w pierwszej fazie studiowania.

351 Kazimierz Jaskot.

169/687Zajęcia kompensacyjne i socjoterapeutyczne jako formy działalności w
świetlicy szkolnej

352 Włodzimierz Krysiak

15/8767Rodzina dziecka przedszkolnego353 Pielka Henryk

15/8302Stosunej studenta do własnej grupy studenckiej w pierwszej fazie
studiowania.

354 Kazimierz Jaskot

15/8381Pozycja studentów aktywnych w nieformalnej strukturze grupy dziekańskiej.355 Danuta Bielwaska

15/8626Poziom wiadomości celów wychowania seksualnego356 Maria Czerepaniak-Walczak

15/8677Rodzina jako czynnik rozwoju zainteresowań dziecka357 Danuta Bielawska

15/8229Oczekiwania studentów poszczególnych lat w stosunku do grupy.358 Jaskot Kazimierz

15/8382Wpłwy zaangażowania nauczyciela w role wychowawcy klasy na aspiracje
uczniów.

359 Helena Szafrańska

15/8470Zaburzenia w procesie uspołeczniania dzieci popełniających czyny
przestępcze.

360 Wiesława Kubiak

15/8337Kształtowanie postaw patriotycznych młodziezy na zajęciach pozalekcyjnych.361 Danuta Bielawska

169/688Rola świetlicy szkolnej w rozwijaniu zainteresowanych plastycznych362 Włodzimierz Krysiak

15/8383Wpływ dyspozycji sprawnościowych wychowawcy klasy na poziom spoistości
zespołu klasowego.

363 Helena Szafrańska

15/8338Czynniki warunkujące popularność wychowanka na terenie Domu Dziecka.364 Danuta Bielawska

15/8576Funkcjonowanie wzorów osobowych w świadomości harcerzy365 Danuta Bielawska

15/8432Rola dziadków w funkcjonowaniu rodziny.366 Józefa Pielkowa

15/8303Organizacja czasu wolnego w Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży.367 Wiesława Kubiak

15/8627Przejawy aktywności samowychowawczej młodzieży szkół średnich w czasie
wolnym

368 Andrzej Sowiński

15/8304Efekty procesu socjalizacji u dzieci w wieku poniemowlęcym wychowywanych
w PDMD i domu rodzinnym.

369 Bazyli Baran

15/8534Przejawy aktywności intelektualnej młodzieży szkół średnich370 Danuta Bielawska

15/8577Postawy interpersonalne dzieci a preferowany przez rodziców styl
wychowania

371 Andrzej Sowiński

15/8628Świadomość celów wychowania seksualnego u kobiet372 Maria Czerepaniak-Walczak

15/8305Funkcjonowanie szkolne dzieci z rodzin alkoholików.373 Bazyli Baran

15/8578Wpływ środowiska rodzinnego dzieci pracowników Państwowych
Gospodarstw Rolnych na powodzenia szkolne w klasach II-IV szkoły
podstawowej

374 Bazyli Baran

15/8230Oczekiwania studentów wobec organizacji ideowo-wychowawczych w
dziedzinie kultury.

375 Bielawska Danuta

15/8535Przejawy aktywności intelektualnej młodzieży szkół średnich376 Danuta Bielawska

15/8579Znaczenie czytelnictwa w rozwoju postaw interpersonalnych uczniów377 Andrzej Sowiński

15/8471Stosunek studenta do własnej grupy studenckiej w drugiej fazie studiowania.378 Kazimierz Jaskot

15/8536Aktywość intelektualna uczniów szkół średnich379 Danuta Bielawska

15/8340Oczekiwania młodziezy wobec ZMW.380 Danuta Bielawska

15/8433Funkcjonowanie rodziny a występowanie zaburzeń w zachowaniu dzieci.381 Józefa Pielkowa



15/8231Rodzina dziecka w modszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze.

382 Józefa Pielkowa

15/8678Cele wychowania seksualnego w świadomości kobiet383 Maria Czerepaniak-Walczak

15/8265Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako srodowisko
wychowawcze.

384 Józefa Pielkowa

15/8384Wpływ wychowawcy klasy jako osoby znaczącej na postawy interpersonalne
uczniów.

385 Helena Szafrańska

15/8472Wpływ zajęć pozalekcyjnych na rozwój zainteresowań i uzdolnień młodzieży
szkół podstawowych miast i miasteczek województwa szczecińskiego.

386 Zdzisław Zacha

15/8770Rodzina bardzo liczna387 Henryk Pielka

15/8473Analiza porównawcza wartości preferowanych przez wychowanków ZP i
PMOW.

388 Aleksander Bielawiec

15/8679Tolerancja zachowań aspołecznych u badanych uczniów klas VIII389 Kazimierz Jaskot

15/8537Organizacja czasu wolnego w Zakładzie Poprawczym390 Wiesława Kubiak

15/8538Znaczenie dyspozycji kierowniczych wychowawcy klasy w jego pracy
wychowawczej

391 Włodzimierz Krysiak

15/8422Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze.392 Józefa Pielkowa

169/665Wspóldziałanie wychowawcy ze środowiskiem393

15/8341Poziom rozumienia pojęcia patriotyzmu przez uczniów klas ósmych.394 Kazimierz Jaskot

15/8723Poziom świadomości celów wychowania rekreacyjnego u nauczycieli395 Maria Czerepaniak-Walczak

15/8724Motywy aktywności samowychowawczej uczniów szkół ponadpodstawowych396 Andrzej Sowiński

15/8539Wychowawca w internacie szkół średnich jako partner397 Helena Szafrańska

15/8385Praca z uczniem zdolnym w średnich szkołach zawodowych województwa
Szczecińskiego.

398 Zdzisław Zacha

15/8474Rola ojca w procesie socjalizacji i wychowania dziecka.399 Józefa Pielkowa

169/600Autorytet nauczyciela klas młodszych400 Włodzimierz Krysiak

15/8629Świadomość celów wychowania seksualnego401 Maria Czerepaniak-Walczak

15/8630Poziom świadomości celów wychowania seksualnego kobiet402 Maria Czerepaniak-Walczak

15/8306Społeczne uwarunkowania aktywności wolnoczasowej młodzieży
niedostosowanej społecznie.

403 Wiesława Kubiak

15/8475Rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów wybranych zasadniczych szkół
województwa szczecińskiego funkcja złożona i rzeczywista.

404 Zdzisław Zacha

15/8307Znaczenie rodziny w orientacji zawodowej dzieci w wieku młodoszkolnym.405 Janina Dobosz

15/8266Funkcjonowanie wzorów osobowych w świadomości uczniów szkoły
podstawowej.

406 Danuta Bielawska

15/8680Oczekiwana rola społeczna nauczyciela szkoły podstawowej w opinii
społeczności miast: Dębno i Myślibórz na tle jego roli normatywnej

407 Zdzisław Zacha

15/8267Osiągnięcia szkolne i zawodowe młodzieży badanej przez Poradnię
Wychowawczo-Zawodową w Świnoujściu.

408 Janina Dobosz

15/8681Rodzina jako czynnik rozwoju zainteresowań dziecka w wiweku
przedszkolnym

409 Danuta Bielawska

15/8386Praca z uczniem zdolnym w wybranych szkołach podstawowych miast i
miasteczek województwa szczecińskiego. Funkscja złożona i rzeczywista.

410 Zdzisław Zacha

15/8580Postawa perfekcjonizmu i samodzielności uczestników pozalekcyjnych zajęć
plastycznych

411 Andrzej Sowiński

169/625Rodzina miejscem kształtowania osobowości dziecka412 Włodzimierz Krysiak

169/691Rodziny problemowe, niewydolność rodziny i konsekwencje dla rozwoju
dziecka

413 Włodzimierz Krysiak

169/692Rodziny problemowe, niewydolność rodziny i konsekwencje dla rozwoju
dziecka

414 Włodzimierz Krysiak

15/8581Interakcje miedzy nauczycielem a uczniem o którym nauczyciel ma złą opinię415 Bazyli Baran

15/8582Wpływ czytelnictwa literatury pięknej na postawy interpersonalne uczniów
klas ósmych

416 Andrzej Sowiński

15/8476Rodzina rozwiedziona a sukces szkolny dziecka.417 Józefa Pielkowa



15/8631Poziom świadomości celów wychowania zdrowotnego w zakresie higieny
zdrowotnej prezentowany przez kobiet

418 Maria Czerepaniak-Walczak

15/8434Budżet czasu wolnbego i sposób jego wykorzystania przez uczniów klas
VI-VIII szkoły podstawowej w średnim mieście.

419 Danuta Bielawska

15/8477Stosunek studentów do własnej grupy studenckiej w drugiej fazie
studiowania.

420 Kazimierz Jaskot

15/8435Rozumienie wiązków człowieka z przyrodą w świadomości ekologicznej
młodzieży klas starszych szkół podstawowych.

421 Kazimierz Jaskot

15/8342Wpływ działalności Państwowego Domu Dziecka Nr. 2 w Szczecinie
Zdrojach na proces socjalizacji wychowanków.

422 Zdzisław Zacha

169/693Organizacja czasu wolnego uczniów szkoły podstawowej w Reczu423 Włodzimierz Krysiak

169/722Rola wychowawcy w internacie.424 Krysiak Włodzimierz

15/8232Oczekiwania studentów wobec organizacji młodzieżowych w dziedzinie
rekreacji.

425 Bielawska Danuta

15/8772Role społeczne pełnione przez uczniów w klasie szkolnej426 Danuta Bielawska

15/8632Aktywność samowychowawcza dzieci pochodzących z rodzin pełnych i
niepełnych

427 Andrzej Sowiński

15/8387Role społeczne pełnione przez studentów w grupie dziekańskiej.428 Danuta Bielawska

15/8682Cele wychowania zdrowotnego w zakresie higieny żywienia w świadomości
kobiet

429 Maria Czerepaniak-Walczak

169/694Rola wychowawcy w internacie430 Włodzimierz Krysiak

15/8343Poziom pojęcia patriotyzmu u uczniów klas siódmych szkół podstawowych
numer 9 i numer 44 w Szczecinie.

431 Kazimierz Jaskot

15/8308Znaczenie rodziny w przygotowaniu do zawodu dzieci w młodszym wieku
szkolnym.

432 Janina Dobosz

15/8583Problemy młodzieży dorastającej uczacej się w szkołach zawodowych433 Bazyli Baran

15/8478Kształtowanie się sytuacji społecznej ucznia wagarującego.434 Wiesława Kubiak

15/8633Świadomość celów wychowania rekreacyjnego u kobiet435 Maria Czerepaniak-Walczak

15/8436Wzory osobowe funcjonujące w świadomości wychowanków Domu Dziecka.436 Danuta Bielawska

15/8309Wpływ rodziny na przygotowanie do wyboru zawodu dzieci w młodszym
wieku szkolnym.

437 Janina Dobosz

15/8540Stosunek studenta do swojej grupy studenckiej w drugiej fazie studiowania438 Kazimierz Jaskot

15/8479Funkcjonowanie dzieci z rodzin marynarskich w środowisku szkolnym.439 Józefa Pielkowa

15/8729Czynniki warunkujące poziom świadomości celów wychowania seksualnego
rodziców

440 Czerepaniak - Walczak Maria

15/8388Role społeczne pełnione przez studentów w grupie dziekańskiej.441 Danuta Bielawska

15/8480Środowisko rodzinne dziecka z niepowodzeniami w nauce.442 Józefa Pielkowa

15/8344Poziom rozumienia pojęcia patriotyzmu przez uczniów klas VIII szkoły
podstawowej.

443 Kazimiezr Jaskot

15/8345Wpływ współpracy z rodzicami na poziom dojrzałości i start szkolny dzieci
6-letnich Państwowego Przedszkola nr 8 w Stargardzie.

444 Zdzisław Zacha

15/8481Proces uspołeczniania u dziecka z cechami nerwicowymi.445 Wiesława Kubiak

15/8389Rola wychowawcy klasy w świadomości nauczycieli.446 Helena Szafrańska

15/8346Środowisko wychowawcze uczniów - cyganów.447 Bazyli Baran

15/8347Poziom rozumienia pojęcia patriotyzm przez uczniów klas ósmych.448 Kazimierz Jaskot

15/8634Wartości w Kulturze pedagogicznej współczesnej szkoły449 Kazimierz Wenta

15/8268Przygotowanie zawodowe a wypełnianie obowiązkjów służbowych przez
żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową.

450 Janina Dobosz

169/695Czynniki wpływające na rozwój wychowanków rodzicielstwa zastępczego na
przykładzie Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 i nr 2 w Choszcznie

451 Włodzimierz Krysiak

15/8635Samoocena młodzieży a opinie i oczekiwania rodziców w rodzinach morskich
i lądowych

452 Bazyli Baran

15/8348Wpływ domu rodzinnego na poziom wypełniania obowiązków przez
funkcyjnych ZHP.

453 Danuta Bielawska

15/8541Studia jako czynnik indywidualnego rozwoju studenta454 Kazimierz Jaskot



15/8310Stosunek studenta do włąsnej grupy studenckiej w pierwszej fazie
studiowania.

455 Kazimierz Jaskot

15/8482Teoria osobowości H.J. Eysencka w świetle badań nad przestępczością
nieletnich.

456 Aleksander Bielawiec

15/8542Studia jako czynnik indywidualnego rozwoju studenta457 Kazimierz Jaskot

15/8663Cele wychowania seksualnego w świadomości kobiet458 Maria Czerepaniak-Walczak

15/8437Kształtowanie zawodowe żołnierzy zasadniczej służby wojskowej a ich plany
zawodowe.

459 Danuta Bielawska

15/8483Stosunek studenta do własnej grupy studenckiej w drugiej fazie studiowania.460 Kazimierz Jaskot

15/8269Świadomość seksualna chłopców szkół ponadpodstawowych.461 Danuta Bielawska

15/8270Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze.

462 Józefa Pielkowa

15/8271Świadomość seksualna młodziezy szkoły podstawowej.463 Danuta Bielawska

15/8636Świadomość celów wychowania rekreacyjnego u kobiet464 Maria Czerepaniak-Walczak

15/8683Cele wychowania zdrowotnego w zakresie higieny życia codziennego w
świadomości kobiet

465 Maria Czerepaniak-Walczak

15/8390Praca z uczniem zdolnym w wybranych szkołach podstawowych Szczeicna.
Funkcja złożona i rzeczywista.

466 Zdzisław Zacha

15/8391Intensywność zachowań aspołecznych w grupach studenckich w I fazie
studiów.

467 Kazimierz Jaskot

15/8438Poziom rozumienia związków cżłowieka z przyrodą wśród uczniów klas V-VII
Szkół Podstawowych Wiejskich.

468 Kazimierz Jaskot

15/8484Analiza porównawcza wartości preferowanych przez dziewczęta i chłopców w
PMOW.

469 Aleksander Bielawiec

15/8233Zaspokajanie potrzeb na terenie grupy studenckiej.470 Jaskot Kazimierz

15/8637Wartości w kulturze pedagogicznej współczesnej szkoły471 Kazimierz Wenta

15/8272Rodzina jako środowisko wychowawcze dziecka w młodszym wieku
szkolnym.

472 Józefa Pielkowa

15/8543Czynniki warunkujące podejmowanie indywidualnego toku studiów przez
studentów Politechniki Szczecińskiej

473 Zdzisław Zacha

15/8584Funkcjonowanie szkolne ucznia drugorocznego klas młodszych474 Bazyli Baran

15/8544Wpływ wychowawcy jako osoby znaczacej na kształtowanie postaw
społecznych uczniów

475 Włodzimierz Krysiak

169/696Rola wychowawcy w internacie476 Włodzimierz Krysiak

15/8349Wpływ rodzinnych domów dziecka na proces socjalizacji wychowanków.477 Zdzisław Zacha

15/8311Czas wolny wychowanków Ośrodka Wychowawczego /na przykładzie
Państwowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze).

478 Wiesława Kubiak

15/8439Rozumienie związków człowieka z przyrodą w swiadomości ekologicznej
uczniów klas VII Szkoły Podstawowej.

479 Kazimierz Jaskot

15/8638Samowychowanie w klasie szkolnej480 Andrzej Sowiński

15/8545Przejawy aktywności intelektualnej młodzieży w szkole średniej481 Danuta Bielawska

15/8392Pozycja studentów aktywnych w nieformalnej strukturze grupy dziekańskiej.482 Danuta Bielawska

15/8312Efekty socjalizacji wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych Domów
Dziecka w początkowym okresie dorastania.

483 Bazyli Baran

169/697Zapobieganie zjawisku przemocy w środowisku szkolnym484 Włodzimierz Krysiak

15/8684Tolerancja zachowań aspołecznych u badanych uczniów klas VIII485 Kazimierz Jaskot

15/8546Wartości preferowane przez uczniów szkół średnich a ich prestiż w klasie
szkolnej

486 Włodzimierz Krysiak

15/8639Wartości kultury pedagogicznej współczesnej szkoły487 Kazimierz Wenta

15/8585Postawa godności i odwagi osobowej uczniów, którzy kłamią488 Andrzej Sowiński

15/8440Poziom rozumienia związków człowieka z przyrodą u uczniów siódmych klas
szkoły podstawowej.

489 Kazimierz Jaskot

15/8273Funkcjonowanie wzorów osobowych w swiadomości uczniów klas VI-VIII
szkoły podstawowej.

490 Bielawska Danuta



15/8393Społeczne uwarunkowania aktywności wolnoczasowej młodzieży
niedostosowanej społecznie.

491 Wiesława Kubiak

15/8685Oczekiwana rola społeczna nauczyciela akademickiego na tle roli
normatywnej w opiniach studentów studiów zaocznych Instytutu Kultury
Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego

492 Zdzisław Zacha

15/8778Rodzina bardzo liczna493 Henryk Pielka

15/8441Związki człowieka z przyrodą w świadomości ekologicznej uczniów siódmych
klas szkoły podstawowej.

494 Kazimierz Jaskot

15/8274Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze.

495 Józefa Pielkowa

15/8485Funkcjonowanie rodziny dziecka pozostającego pod nadzorem kuratora
sądowego.

496 Józefa Pielkowa

15/8586Postawa godności osobistej i odwagi u dziecu przejawiających agresję497 Andrzej Sowiński

15/8394Pozycja funkcyjnych w nieformalnej strukturze drużyny starszoharcerskiej.498 Danuta Bielwaska

15/8395Praca z uczniem zdolnym w wybranych liceach ogólnokształcących
województwa szczecińskiego. Funkcje założone i rzeczywiste.

499 Zdzisław Zacha

15/8547Czynniki warunkujące podejmowanie  indywidualnego toku studiów przez
studentów Akademii Rolniczej w Szczecinie

500 Zdzisław Zacha

15/8548Czynniki warunkujące podemowanie indywidualnego toku studiów przez
studentów Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie

501 Zdzisław Zacha

15/8486Stosunek studentów do własnej grupy studenckiej w drugiej fazie
studiowania.

502 Kazimierz Jaskot

15/8487Wpływ zajęć pozalekcyjnych na rozwój zainteresowań i uzdonień młodzieży
LO Szczecina.

503 Zdzisław Zacha

15/8350Pozycja funkcyjnych w nieformalnej strukurze klasy.504 Danuta Bielawska

15/8549Wybrane czynniki warunkujące pozycję wychowanka domu dziecka w
strukturze klasy szkolnej

505 Włodzimierz Krysiak

15/8313Znaczenie rodziny w wyborze zawodu przez młodzież szkół średnich
ogółnokształcących.

506 Janina Dobosz

15/8314Znaczenie rodziny w przygotowaniu do wyboru zawodu dzieci w starszym
wieku szkolnym /klasy V-VIII/.

507 Janina Dobosz

15/8640Oczekiwana rola społeczna nauczyciela akademickiego na tle jego roli
normatywnej w opinii studentów Instytutu Kultury Fizycznej na Uniwesryrtecie
Szczecińskim

508 Zdzisław Zacha

15/8351Poziom rozumienia pojęcia patriotyzm przez uczniów klas siódmych.509 Kazimierz Jaskot

15/8550Studia jako czynnik indywidualnego rozwoju studenta510 Kazimierz Jaskot

15/8551Czynniki warunkujące indywidualny tok studiów studentów Uniwersytetu
Szczecińskiego

511 Zdzisław Zacha

15/8587Postawa samodzielności u dzieci matek przejawiających nadmierną troską512 Andrzej Sowiński

15/8552Wpływ wychowawcy klasy jako osoby znaczącej na postawy interpersonalne
uczniów

513 Włodzimierz Krysiak

15/8442Wprowadzanie uczniów w kulturę polityczną w Zespole Szkół im. Tadeusza
Kościuszki w Łobzie.

514 Zdzisław Zacha

15/8588Wpływ środowiska wychowawczego w rodzinach wiejskich na powodzenie
szkolne dzieci

515 Bazyki Baran

15/8396Geneza sukcesów oraz przebieg karier szkolnych zwycięzców wojewódzkich
konkursów przedmiotowych w latach 1982-1986.

516 Zdzisław Zacha

15/8782Środowisko rodzinne dzieci, które weszły w konflikt z prawem517 Henryk Pielka


