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SygnaturaTytuł pracyLp. Promotor

216/336Streetworking - specyfika działania w środowisku zmarginalizowanym1 Kromolicka Barbara

178/329Homoseksualizm w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych.2 Ostapiuk Barbara

178/499Funkcje pogotowia opiekuńczego.3 Andrukowicz Wiesław

216/1765Działalność kuratora sadowego na rzecz dorosłych probantów4 Rempel Wiesława

238/1387Problem prostytucji uczniów ponadgimnazjalnych5 Zimny Tadeusz

192/1043Rodzina jako środowisko wychowawcze.6 Świrko - Pilipczuk Janina

216/1766Rodzina zastepcza w swietle przemian społecznych7 Kromolicka Barbara

192/1044Istota i fenomen agresji u dzieci.8 Andrukowicz Wiesław

216/337Miesięczniki jako źródło obrazu młodej osoby. Studium przypadku
"Cosmopolitan" i "Mens Health"

9 Czerepaniak - Walczak Maria

216/889Sukces szkolny gimnazjalistów Domu Dziecka im. prof. jerzegi Wołczyka w
Mostach

10 Czerepaniak - Walczak Maria

192/1045Dysfunkcyjność wychowawcza rodziny jako problem pedagogiczny.11 Świrko - Pilipczuk Janina

216/890Autorytet nauczyciela wychowawcy a przejawiane postawy interpersonalne
młodziezy w gimnazjum

12 Krysiak Włodzimierz

238/1Rozwój polskiej pedagogiki resocjalizacyjnej w XX wieku na tle przemian
społeczno - gospodarczych i politycznych

13 Magiera Elżbieta

178/330Efektywność programu "Szkoła z klasą" na przykładzie Gimnazjum nr 28 w
Szczecinie.

14 Czerepaniak - Walczak Maria

192/581Pstawy studentów pedagogiki wobec zadań rozwojowych okresu wczesnej
dorosłości w społeczeństwie ryzyka

15 Nowotniak Justyna

178/500Zaburzenia psychiczne jako problem zdrowotny.16 Rempel Wiesława

216/1767Przygotowanie młodzieży do założenia własnej rodziny17 Zimny Tomasz

302/2035Samoocena młodzieży piętnastoletniej18 Czerepaniak-Walczak Maria

178/501Rodzina a zachowania agresywne dzieci.19 Andrukowicz Wiesław

216/338Wpływ trudnej młodzieży na wypalenie zawodowe nauczycieli20 Perzycka Elżbieta

178/503Motywy czynów przestępczych wśród młodzieży.21 Andrukowicz Wiesław

216/1768Mass media jako czynnik kształtujący osobowość młodzieży22 Sowiński Andrzej

302/151Międzypokoleniowa transmisja stereotypów kobiecości między studentakmi
szczecińskich uczelni, a ich babciami

23 Czerepaniak-Walczak Maria

238/2Poczucie własnej wartości u młodzieży licealnej z problemami w nauce24 Sowiński Andrzej

192/1046Istota i fenomen przemocy w rodzinie.25 Andrukowicz Wiesław

178/738Stosunek młodych ludzi do godnej śmierci.26 Kromolicka Barbara

178/331Realizacja prawa dziecka do wypowiedzi w Polsce i we Francji.27 Czerepaniak - Walczak Maria

216/1769Szkoła promująca zdrowie28 Cybulska Nadzieja

192/1047Funkcjonowanie rodzin w warunkach współczesnego bezrobocia.29 Andrukowicz Wiesław

302/152/brak zgody/Środowisko wychowawcze rodzin dysfunkcyjnych a status
dziecka w szkole

30 Andrukowicz Wiesław

302/153/brak zgody/"Czynniki zakłócające i wspomagające proces terapeutyczny
dziecka autystycznego"

31 Żółkowska Teresa

238/1455"Dzieci Gorszego Boga" poprzez wychowanie w subkulturze hip hopu32 Perzycka Elżbieta

216/1770stosunek młodziezy do edukacji w uczelni wyższej33 Kromolicka Barbara



238/1456Portret ojca w opinii podopiecznych Salezjańskiego Ośrodka
Wychowawczego w Trzciance

34 Czerepaniak - Walczak Maria

238/1457Działalność opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna Domu Pomocy
Społecznej w Brzezinach w latach 1964-2008

35 Magiera Elżbieta

192/1048Asertywność jako wartość w wychowaniu młodzieży trudnej.36 Sowiński Andrzej

216/339Model ojcostwa przyjmowany przez meską młodzież licealną klas starszych37 Świrko - Pilipczuk Janina

192/1049Rodzina jako środowisko wychowawcze.38 Świrko - Pilipczuk Janina

302/154"Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym a jej wpływ na internalizację
norm szkolnych przez uczniów Gimnazjum nr 5 w Szczecinie"

39 Krysiak Włodzimierz

178/504Psychologiczno - społeczne uwarunkowania prostytucji.40 Andrukowicz Wiesław

302/2036/brak zgody/Wpływ uzależnienia alkoholowego rodzica na funkcjonowanie
rodziny

41 Perzycka Elżbieta

178/332Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej w
Suliszewie w latach 1945 - 2005

42 Koźmian Danuta

238/3Wpływ gier komputerowych na twórczość wizualną uczniów klas
gimnazjalnych

43 Romańczuk Zbigniew

216/891Odpowiedzialne rodzicielstwo jako wartość i zadanie edukacji44 Kromolicka Barbara

238/4Ostra jazda czy niewinne igraszki? Agresja wśród uczniów z klas
gimnazjalnych

45 Rzepa Teresa

302/2037Postrzeganie roli ojca w życiu dziecka w percepcji młodzieży licealnej dużego
miasta

46 Czerepaniak-Walczak Maria

302/156"Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym a jej wpływ na internalizację
norm szkolnych przez uczniów Gimnazjum nr 2 w Złotowie"

47 Krysiak Włodzimierz

178/739Rola telewizju w zachowaniach agresywnych dzieci w młodszym wieku
szkolnym.

48 Wenta Kazimierz

302/157Edukacja a sznse rozwoju młodzieży Studium na przykładzie uczniów szkoły
ponadgimnazjalnej w małym mieście

49 Dziaczkowska Lucyna

216/1771Placówki opiekuńczo-wychowawcze w sieci wsparcia i pomocy mieszkańców
gminy Barlinek

50 Kromolicka Barbara

192/582Oczekiwania pomocowe osób ubogich51 Zimny Tomasz

238/1388Wsparcie i opieka podopiecznych Domu Pomocy Społecznej52 Kromolicka Barbara

178/505Przestępczość osób dorosłych w Polsce.53 Rempel Wiesława

238/1389Realizacja funkcji wychowawczej w rodzinie dziecka w wieku gimnzjalnym54 Krysiak Włodzimierz

192/583Wizja nauczyciela w opinii studentów pedagogiki55 Bereźnicki Franciszek

192/1050Idea integracji w edukacji w świadomości uczniów klas początkowych.56 Świrko - Pilipczuk Janina

216/1772Funkcjonowanie dzieci z ADHD w klasie szkolnej57 Świrko - Pilipczuk Janina

192/1818Wiedza studentów na temat przejawów, przyczyn i profilaktyki zachowań
agresywnych u dzieci i młodzieży

58 Jaroni Elżbieta

178/506Wpływ przedszkola na przygotowanie dziecka do startu szkolnego.59

178/333Ojcostwo marynarzy. Studium w aspekcie pedagogiki rodziny.60 Kromolicka Barbara

238/1458Wpływ warunków rodzinnych na zachowania przejawiane przez uczniów
gimnazjum na terenie szkoły

61 Żółkowska Teresa

238/1390Aspiracje młodzieży gimnazjalnej62 Świrko-Pilipczuk Janina

178/740Rola telewizji w rozwoju emocjonalnym dzieci w wieku wczesnoszkolnym.63 Wenta Kazimierz

216/340Znaczenie duszpasterstwa wieziennego w procesie resocjalizacji osób
odbywających karę pozbawienia wolności

64 Kromolicka Barbara

192/584Czesław Czapów (1925-1980) jako twórca podstaw wychowania
resocjalizującego w Polsce

65 Magiera Elżbieta

178/507Readaptacja do życia społecznego osób uzależnionych od narkotyków po
przebytej terapii w monarze.

66 Zimny Tomasz

238/5Nastawienia nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami
liceum, a przejawiane postawy interpersonalne młodzieży

67 Krysiak Włodzimierz

192/1051Choroba alkoholowa w rodzinie a możliwość rozwoju dzieci.68 Andrukowicz Wiesław

238/6Samodzielność życiowa dzieci wychowujących się w rodzinach migracyjnych
w okresie kształcenia gimnazjalnego

69 Kromolicka Barbara



216/1773Zjawiska alkoholizowania sie młodzieży70 Cybulska Nadzieja

192/1819Zagospodarowanie czasu wolnego młodziezy w gminie71 Czerepaniak - Walczak Maria

302/158Nadpobudliwość psychoruchowa a trudności szkolne72 Żółkowska Teresa

192/1820Sytuacja społeczno - psychologiczna kobiet, rezydentek domu samotnej
matki

73 Jackowska Ewa

302/2038/brak zgody/Postawy nauczycieli akademickich wobec procesu bolońskiego74 Czerepaniak-Walczak Maria

178/334Efektywność programu "Szkoła z klasą" w Gimnazjum nr 13 w Szczecinie.75 Czerepaniak - Walczak Maria

216/1774Sytuacja dziecka z rodziny rozbitej76 Cybulska Nadzieja

302/2039Rodzinne uwarunkowania zachowań patologicznych młodzieży gimnazjalnej77 Zimny Tomasz

216/1775Przemoc w rodzinie78 Rempel Wiesława

238/7Dlaczego tak trudno kochać schizofrenika? Najbliżsi w obliczu choroby79 Rzepa Teresa

216/341Idea wolontariatu w procesaie edukacji szkolnej z perspektywy nauczyciela80 Kromolicka Barbara

216/892Autorytet nauczyciela wychowawcy a przejawiane postawy interpersonalne
uczniów gimnazjum

81 Krysiak Włodzimierz

216/1776Problematyka niedostosowania społecznego młodziezy (na przykładzie
uczniów Gimnazjum nr 13 w Gorzowie)

82 Rempel Wiesława

238/1391Komunikaty nauczyciela w sytuacji niepowodzenia szkolnego ucznia83 Zimny Tadeusz

216/342Animacja czytelnictwa dzieciecego z perspektywy pedagogicznej84 Chęcińska Urszula

192/585Funkcje Domów Samotnej Matki. Studium w aspekcie pedagogiki socjalnej85 Górska Lucyna

192/1821Idealizm młodzieńczy wśród uczniów gimnazjum i jego uwarunkowania86 Jackowska Ewa

178/741Struktura społeczna klas integracyjnych.87 Murawska Anna

192/586Świadczenia rodzinne w systemie wsparcia rodziny w Polsce i wybranych
krajach Unii Europejskiej

88 Kromolicka Barbara

178/335Obraz szkoły w percepcji młodocianych przestępców.89 Jackowska Ewa

302/159"Kondycja moralna uczniów w świetle ich opinii o monitoringu wizyjnym w
szkole

90 Czerepaniak-Walczak Maria

302/2040/brak zgody/Rodziny patologiczne a osiągnięcia szkolne uczniów w
gimanzjum

91 Żółkowska Teresa

192/587Poczucie własnej wartości u młodziezy licealnej w kontekście ich rozwoju
fizyczego

92 Sowiński Andrzej

192/1822Preferowany styl wychowania w domu rodzinnym dziecka, a internalizacja
norm grupowych przez młodzież w wieku gimnazjalnym

93 Krysiak Włodzimierz

192/1052Przestępczość nieletnich w świetle współczesnego prawa.94 Andrukowicz Wiesław

216/1777Starość jako ostatni etap zycia człowieka w oglądzie pedagogicznym95 Kromolicka Barbara

178/508Diagnoza potrzeb dzieci ze środowiska popegeerowskiego.96 Zimny Tomasz

216/343Indywidualne teorie kształcenia studentów studiów pedagogicznych trzeciego
stopnia i pierwszego roku

97 Świrko - Pilipczuk Janina

192/588Działania wychowawców wobec agresji wychowanków w Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym

98 Zimny Tomasz

302/160"Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie"99 Żółkowska Teresa

302/161"Rodzina dysfunkcjonalna, a poziom aspiracji życiowych jej dzieci"100 Andrukowicz Wiesław

192/589Rozpoznanie u siebie alkoholizmu a zmiana trybu życia101 Wenta Kazimierz

192/590Obraz męża i ojca we współczesnych rodzinach marynarskich102 Wenta Kazimierz

216/1778Zjawisko narkomanii wśród dzieci i młodzieży103 Andrukowicz Wiesław

216/1779Świadomość studentów pedagogiki w zakresie profilaktyki przestępczości
dzieci i młodzieży

104 Świrko - Pilipczuk Janina

178/509Przestępczość dorosłych w Polsce ( zagadnienia wybrane ).105 Rempel Wiesława

178/336Postawy studentów wobec życia seksualnego i ich determinanty.106 Jackowska Ewa

178/742Działalność dydaktyczno - wychowawcza i opiekuńcza liceum
ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie w latach 1970 -
2005.

107 Koźmian Danuta



238/1392Zaburzenia procesu wychowania dziecka w rodzinie dotkniętej problemem
alkoholowym

108 Zimny Tadeusz

192/1823Współwystępowanie kar i nagród preferowanych przez nauczycieli z
niepowodzeniami szkolnymi uczniów

109 Mańczak Jacek

192/1824Preferowany styl wychowania w domu rodzinnym dziecka a internalizacja
norm grupowych

110 Krysiak Włodzimierz

238/1393Istota i zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży111 Andrukowicz Wiesław

302/162"Zajęcia z arteterapii osób niesłyszących, jako forma łagodzenia
negatywnych skutków ich niepełnosprawności na przykładzie specjalnego
ośrodka szkolno-    wychowawczego im. H.Ch. Andersena w Szczecinie."

112 Romańczuk Zbigniew

302/2041Atmosfera wychowawcza w Domu Rodzinnym a internacjonalizacja norm
szkolnych przez uczniówm liceum

113 Krysiak Włodzimierz

302/163/brak zgody/"Motywacje studentów do wchodzenia w związki uczuciowe"114 Czerepaniak-Walczak Maria

178/337Funkcjonowanie dorosłych dzieci z rodzin rozwiedzionych.115 Kromolicka Barbara

192/1053Odpowiedzialność jako wartość pożądana we współczesnej polskiej rodzinie.116 Sowiński Andrzej

192/1054Przestępczość nieletnich.117 Rempel Wiesława

216/1780Współczesne dzieciństwo w aspekcie przemian społecznych118 Kromolicka Barbara

178/338Realizowanie funkcji wychowawczej w rodzinie a przejawianie zachowań
agresywnych dzieci w szkole gimnazjalnej.

119 Krysiak Włodzimierz

178/510Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych osób w podeszłym wieku.120 Sowiński Andrzej

192/1055Wartości rozpoznawane, akceptowane i realizowane przez osoby
niepełnosprawne psychoruchowo /na przykłądzie Środoiwskowego Domu
Samopomocy w Międzyrzeczu Wielkopolskim/.

121 Świrko - Pilipczuk Janina

238/8Nastawienia nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami
liceum, a przejawianie postawy interpersonalne młodzieży

122 Krysiak Włodzimierz

238/9Na przykładzie autorskiego programu profilaktycznego realizowanego w
szkole ponadgimnazjalnej na terenie Szczecina w 2009 roku;

123 Kromolicka Barbara

192/591Uwarunkowania szkolne aspiracji edukacyjno-zawodowych uczniów trzeciej
klasy liceum ogólnokształcącego

124 Zimny Tomasz

192/1056Autorytet nauczyciela w świadomości uczniów klas gimnazjalnych.125 Świrko - Pilipczuk Janina

302/164"Zachowania ryzykowne młodzieży gimnazjalnej"126 Żółkowska Teresa

302/165"Niepokoje egzystencjalne osób o orientacji homoseksualnej z perspektywy
doradztwa pedagogicznego"

127 Czerepaniak-Walczak Maria

238/10Polityka oświatowa i społeczna wobec opieki nad dzieckiem w Polsce w
latach 1989-2008

128 Magiera Elżbieta

216/1781Aspiracje edukacyjne uczniów szkół gimnazjalnych129 Świrko - Pilipczuk Janina

216/1782Niedostosowanie społeczne młodzieży w świetle literatury oraz na
przykładzie wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nadzieja"
w Żychlinie

130 Rempel Wiesława

216/893Autorytet nauczyciela wychowawcy a przejawiane postawy intrapersonalne
młodzieży w liceum

131 Krysiak Włodzimierz

178/511Współczesne problemy osób uzależnionych od alkoholu.132 Andrukowicz Wiesław

192/1057Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.133 Świrko - Pilipczuk Janina

178/743Działalność organizacyjna, dydaktyczna i naukowo - badawcza wyższej
szkoły integracji europejskiej w Szczecinie w latach 1999 - 2005.

134 Koźmian Danuta

192/1058Wartość terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Smopomocy.135 Sowiński Andrzej

178/339Ochrona praw dziecka w Polsce i w Szwecji w kontekście zadań ustawowych
Rzecznika Praw Dziecka; analiza porównawcza

136 Czerepaniak - Walczak Maria

216/1783Patologiczne wzory zachowań ukazywane w telewizji i ich konsekwencje
wychowawcze

137 Sowiński Andrzej

216/1784Rodzinne źródła agresywności u dzieci w wieeku od 10 do 12 lat138 Zimny Tadeusz

178/340Stres zawodowy w funkcjonowaniu nauczyciela.139 Wenta Kazimierz

192/1825Treści czasu wolnego na osiedlu wielkiego miasta140 Czerepaniak - Walczak Maria

216/1785Zjawisko narkomanii wśród młodzieży141 Cybulska Nadzieja

192/1826Budowanie poczucia własnej wartości u młodzieży z rodzin dotkniętych
bezrobociem

142 Sowiński Andrzej



178/744Losy życia wychowanków domów dziecka.143 Kromolicka Barbara

302/166Funkcjonowanie szkolne i społeczne młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z
dysleksją rozwojową

144 Żółkowska Teresa

216/344Doswiadczenia poczatkujacych nauczycieli w zakresie wymagań wobec
uczniów jako elelment ich osobistych teorii pedagogicznych

145 Świrko - Pilipczuk Janina

192/1059Zjawisko przestępczosci i sprawcy czynów przestępnych.146 Rempel Wiesława

238/1395Aktywność twórcza dzieci przedszkolnych147 Świrko - Pilipczuk Janina

238/1459Znaczenia zajęć socjoterapeutycznych w kształtowaniu postaw moralnych
młodzieży w wieku adolescencji

148 Sowiński Andrzej

238/1396Funkcjonowanie rodziny w sytuacji migracji zarobkowej jej członków149 Kromolicka Barbara

178/341Ideał wychowawczy i struktura organizacyjna Związku Harcerstwa Polskiego i
jego przeobrażenia w latach 1945 - 1989.

150 Koźmian Danuta

216/345Ciało jako źródło samotności ludzi starych na podstawie treści czasopisma
"Zwierciadło"

151 Czerepaniak - Walczak Maria

216/1786Osiągnięcia szkolne uczestników świetlicy socjoterapeutycznej152 Świrko - Pilipczuk Janina

216/346Odpowiedzialność rodzicielska matek samotnie wychowujących dzieci153 Wenta Kazimierz

178/342Rola reklamy telewizyjnej w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.154 Wenta Kazimierz

178/512Funkcja założona i rzeczywista Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w
Renicach.

155 Zacha Zdzisław

216/894Autorytet nauczyciela wychowawcy a przejawiane postawy interpersonalne
uczniów gimnazjum

156 Krysiak Włodzimierz

192/592Metody rozwijania zdolności twórczych w świadomości nauczycieli szkół
podstawowych

157 Świrko - Pilipczuk Janina

178/513Niedostosowanie społeczne a przestępczość nieletnich.158 Zimny Tomasz

178/514Problem bezrobocia - analiza zjawiska na tle województwa lubuskiego.159 Zimny Tomasz

192/1060Środowisko wychowawcze w rodzinie dysfunkcyjnej.160 Andrukowicz Wiesław

192/1061Kształtowanie postawy odpowiedzilaności wśród młodzieży niedostosowanej
społecznie.

161 Sowiński Andrzej

192/1062Jakość życia mieszkańców Domu Pomocy Społęcznej w Rokitnie Nr 38.162 Zimny Tomasz

192/1827Funkcja wychowawcza czasu wolnego elewów Szkoły Podoficerskiej w
Poznaniu

163 Jackowska Ewa

178/745Znaczenie więzi rodzinnych osadzonych w zakładach karnych w procesie
resocjalizacji.

164 Kromolicka Barbara

192/1063Zaspokajanie potrzeby szacunku i uznania w rodzinie.165 Sowiński Andrzej

192/593Postawa wobec pracy i plany życiowe ywchowanków młodziezowego ośrodk
wychowawczego

166 Zimny Tomasz

178/746Szanse rozwojowe stwarzane młodzieży przez ośrodek hufców pracy w
Łobzie.

167 Murawska Anna

238/1460Fenomen i idea sportu w procesie wychowania wśród młodzieży gimnazjalnej168 Andrukowicz Wiesław

238/1397Wdrażanie dziecka do kierowania własnym rozwojem169 Zimny Tomasz

238/11Nieletni przestępcy - geny czy wychowanie170 Rzepa Teresa

192/594Funkcje instytucji opiekuńczo-wychowawczej o charakterze resocjalizacyjnym
w opinii wychowanek na przykładzie Młodzieżowego Osrodka
wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie

171 Ostapiuk Barbara

302/167Motywy podejmowania drugiego kierunku studiów172 Czerepaniak-Walczak Maria

178/515Zaspokajanie potrzeby sensu życia u młodzieży dorastającej.173 Sowiński Andrzej

192/1064Policyjna Izba Dziecka w Gorzowie Wielkopolskim i jej podopieczni.174 Rempel Wiesława

216/347Systemowe rozwiązania problemu bezdomności na terenie miasta Szczecin175 Kromolicka Barbara

192/595Pstawa młodziezy akademickiej wobec wartości pracy176 Nowotniak Justyna

178/516Droga do przestępstwa więźniów aresztu śledczego w międzyrzeczu na
podstawie ich samooceny.

177 Zacha Zdzisław

216/348Nastawienia nauczycieli akademickich w sytuacjach dydaktycznych ze
studentami, a przejawiane postawy intelektualne młodziezy studiującej

178 Krysiak Włodzimierz

238/1398Aspiracje młodzieży gimnazjalnej179 Świrko - Pilipczuk Janina



302/2042Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym a internalizacja norm szkolnych
przez uczniów gimanzjum

180 Krysiak Włodzimierz

178/343Efektywność programu "Szkoła z klasą" Na przykładzie gimnazjum Nr 8 w
Gorzowie.

181 Czerepaniak - Walczak Maria

216/349Temporalny obraz nauczyciela w opiniach studentów pedagogiki182 Perzycka Elżbieta

302/168Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym, a jej wpływ na internalizację
norm szkolnych przez uczniów II LO im.W.Broniewskiego w Koszalinie

183 Krysiak Włodzimierz

192/1065Wpływ przemocy między rodzicami na osiągnięcia szkolne dziecka.184 Zimny Tomasz

178/344Plany rodzicielskie studentów i ich postawy wobec aborcji.185 Ostapiuk Barbara

238/1399Odpowiedzialność rodzicielska w wychowaniu dzieci186 Andrukowicz Wiesław

238/1400Istota i fenomen przestępczości wśród nieletnich187 Andrukowicz Wiesław

302/169"Wpływ miejsca pracy na wypalenie zawodowe nauczycieli. Analiza
porównawcza szkół wiejskich i miejskich "

188 Żółkowska Teresa

192/1066Karanie dzieci i młodzieży w świadomości osób dorosłych.189 Świrko - Pilipczuk Janina

216/350Przyczyny przestępczości nieletnich tkwiące w środowisku rodzinnym190 Bereźnicki Franciszek

238/1401Realizacja funkcji wychowawczej przez dom rodzinny dziecka w młodszym
wieku szkolnym

191 Krysiak Włodzimierz

192/596Rola kuratorów sądowych dla dorosłych w systemie probacji na przykładzie
miasta Szczecinek

192 Kromolicka Barbara

216/351Prawda jako wartość wśród studentów pedagogiki193 Świrko - Pilipczuk Janina

192/1067Poczucie godności u dzieci i młodzieży zdemoralizowanej.194 Sowiński Andrzej

192/1068Resocjalizacja w zakładach karnych.195 Zimny Tomasz

178/747Nagradzanie wychowawcze w warunkach domu dziecka.196 Murawska Anna

178/345Organizacje pozarządowe w systemie pomocy społecznej na podstawie
doświadczeń Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Szczecinie.

197 Kromolicka Barbara

178/346Postawy studentów wobec homoseksualizmu.198 Ostapiuk Barbara

216/1787Niepowodzenia szkolne uczniów gimnazjum199 Zimny Tadeusz

302/170Reintegracja rodziny naturalnej dziecka czasowo przebywającego w rodzinie
zastępczej w opinii rodziców naturalnych dziecka

200 Kromolicka Barbara

238/1402Rola zainteresowań w życiu dziecka (na przykładzie dzieci z Zespołu
Artystycznego "Buziaki" w Gorzowie Wlkp.)

201 Świrko - Pilipczuk Janina

192/1069Agresja wśród dzieci i młodzieży.202 Rempel Wiesława

192/597Kierowanie własnym rozwojem w starości203 Bugajska Beata

302/2043Postawy wobec ubóstwa i bogactwa prezentowane na łamach czasopism
młodzieżowych

204 Czerepaniak-Walczak Maria

192/1070Niedostosowanie społeczne uczniów gomnazjum.205 Zimny Tomasz

216/352Oczekiwania uczniów szkół licealnych wobec nauczyciela nauczyciela oraz
sposobu wypełniania przez niego roli zawodowej

206 Murawska Anna

302/171Edukacyjne walory wolontariatu w opinii nauczycieli szkół gimnazjalnych207 Kromolicka Barbara

238/1461Postawy moralne wolontariuszy na przykładzie postawy tolerancji oraz
odpowiedzialności

208 Sowiński Andrzej

178/517Rola pedagoga w szkole.209 Zimny Tomasz

216/1788Rozwijanie indywidualności dzieci i młodzieży podczas zajęć pozaszkolnych210 Sowiński Andrzej

216/1789Zagrożenia i korzyści zwiazane z wykorzystaniem Internetu w pracy
opiekuńczo-wychowawczej

211 Sowiński Andrzej

216/895Zarys aspiracji młodych rodziców dotyczących przyszłości ich własnych
dzieci

212 Czerepaniak - Walczak Maria

192/1071Zagrożenia wynikające z przynależności do subkultur młodzieżowych.213 Rempel Wiesława

238/1462Aspiracje edukacyjne i zawodowe studentów214 Perzycka Elżbieta

178/748Komunikacja interpersonalna uczniów w zespole szkół w Lipianach.215 Czerepaniak - Walczak Maria

216/1790Edukacyjna rola komputera oraz internetu w opinii licealistów216 Świrko - Pilipczuk Janina

192/1828Postawy rodziców zamieszkujących na wsi wobec kształcenia się ich dzieci217 Jackowska Ewa

192/1072Wolontariat jako wartość pracy socjalnej.218 Sowiński Andrzej



192/1073Ośrodki wychowawcze dla młodzieży szkolnej.219 Zimny Tomasz

238/1463Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania bezrobocia220 Perzycka Elżbieta

238/12Działalność organizacyjna, naukowo-badawcza i dydaktyczna Instytutu
Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 1985-2008

221 Magiera Elżbieta

216/1791Integracja w przedszkolu - założenia a rzeczywistość222 Świrko - Pilipczuk Janina

302/172"Postawy młodzieży wobec alternatywnych modeli życia
małżeńsko-rodzinnego"

223 Żółkowska Teresa

192/1074Odpowiedzialność jako wartość w wychowaniu młodzieży.224 Sowiński Andrzej

192/1075Zadania wychowawców w Policyjnych Izbach Dziecka na przykładzie
placówki w Gozrowie Wielkopolskim.

225 Zimny Tomasz

216/353Wybrane aspekty funkcjonowania dorosłych dzieci alkoholików226 Bereźnicki Franciszek

192/598Techniki TRoP - mozliwości i warunki stosowania w procesie kształcenia
licealnego w świadomości nauczycieli

227 Świrko - Pilipczuk Janina

238/13Nastawienie nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami
liceum, a przejawianie postawy intrapersonalne młodzieży

228 Krysiak Włodzimierz

302/173"Znaczenie dogoterapii dla poziomu rozwoju psychospołecznego dzieci z
niepełnosprawnością intelektualną"

229 Żółkowska Teresa

302/174Stereotypy kobiet i mężczyzn w opinii studentów230 Kaczmarek Bożydar

238/1403Terapia młodzieży uzależnionej od narkotyków na podstawie Ośrodka dla
młodzieży Anastasis w Strychach

231 Andrukowicz Wiesław

216/354Gry komputerowe jako forma spozytkowania czasu wolnego młodzieży
licealnej

232 Perzycka Elżbieta

192/1829Środowisko rodzinne dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych233 Kromolicka Barbara

216/355Edukacja poprzez film234 Perzycka Elżbieta

238/1404Realizacja funkcji wychowawczej przez dom rodzinny dziecka w młodszym
wieku szkolnym

235 Krysiak Włodzimierz

192/599Aspiracje życiowe młodziezy gimnazjalnej ze szkół wiejskich236 Morcinek Urszula

192/1076Budowanie systemu wartości u dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych
problemem alkoholowym.

237 Sowiński Andrzej

216/1792Poziom przejawianych postaw interpersonalnych u dzieci w młodszym wieku
szkolnym

238 Krysiak Włodzimierz

192/600Społeczno-zawodowa rola kuratorów sądowych239 Kromolicka Barbara

192/601Macierzyństwo nastoletnich dziewcząt - wychowanek placówek
opiekuńczo-wychowawczych

240 Kromolicka Barbara

192/602Wychowawcze funkcjonowanie współczesnej rodziny241 Mańczak Jacek

238/14Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w Policyjnej Izbie Dziecka w
Szczecinie

242 Żółkowska Teresa

216/356Wpływ uswiadomienia na zachowania seksualne młodzieży243 Wenta Kazimierz

238/15Kryzys wychowania estetycznego współczesnej młodzieży244 Romańczuk Zbigniew

192/603Skuteczność terapii odwykowej NSZOZ Ośrodka Terapii Uzależnień od
alkoholu i wspóluzależnień ANON w Koszalinie

245 Nowotniak Justyna

238/1405Aspiracje życiowe młodzieży gimnazjalnej246 Świrko - Pilipczuk Janina

216/896Aspiracje młodzieży gimnazjalnej247 Żółkowska Teresa

178/519Narkotyzowanie się młodzieży ( istota, uwarunkowania, ograniczanie,
resocjalizacja )

248 Rempel Wiesława

192/1077Analiza zjawiska przemocy wśród młodzieży szkolnej.249 Zimny Tomasz

238/1406Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym w rodzinie250 Andrukowicz Wiesław

216/1793Reklama jako czynnik ksztaqłtowania mody wśród młodzieży251 Sowiński Andrzej

238/16Nastawienia nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami
szkoły średniej, a przejawiane postawy interpersonalne młodzieży

252 Krysiak Włodzimierz

216/357Aspiracje życiowe uczniów gimnazjum sportowego253 Cybulska Nadzieja

302/2044Reformy szkolnictwa podstawowego w drugiej połowie XX wieku254 Magiera Elżbieta

302/175/brak zgody/ Agresja ucznia w srodowisku rodzinnym, szkolnym i
rówieśniczym

255 Romańczuk Zbigniew



178/347Efektywność programu "Szkoła z klasą" na przykładzie gimnazjum
Pomerania w Dziwnowie.

256 Czerepaniak - Walczak Maria

302/176Różnice w języku kobiet i mężczyzn257 Kaczmarek Bożydar

238/17Twórczość rysunkowa dziecka w procesie diagnozy środowiska rodzinnego258 Romańczuk Zbigniew

192/1079Problem nadużywania alkoholu wśród dorosłych w Polsce.259 Andrukowicz Wiesław

192/1078Przemoc w rodzinie i jej wpływ na niepowodzenia szkolne dzieci.260 Zimny Tomasz

238/1464Rodzinne uwarunkowania trudności wychowawczych uczniów gimnazjum261 Zimny Tadeusz

302/177/brak zgody/Muzykoterapia w leczeniu zaburzeń zachowania dzieci i
młodzieży w wieku 10 - 18 lat

262 Romańczuk Zbigniew

238/18Przyczyny, objawy oraz sposoby zapobiegania i interwencji w przypadku
zaburzeń zachowania wśród nastolatków

263 Rzepa Teresa

192/604Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży niedostosowanej społecznie264 Korpaczewska Iwona

192/1080Zdolności ucznia jako wartości w wychowaniu szkolnym.265 Sowiński Andrzej

238/1465Autorytet nauczyciela wychowawcy a przejawiane postawy intrapersonalne
uczniów w wieku gimnazjalnym

266 Krysiak Włodzimierz

216/1794Wolontariat młodzieżowy267 Kromolicka Barbara

178/348Kara śmierci w opinii studentów.268 Ostapiuk Barbara

178/349Efektywność programu "Szkoła z klasą" na przykładzie Gimnazjum
Publicznego w Ińsku.

269 Czerepaniak - Walczak Maria

216/1795Agresja i przemoc wśród młodzieży w szkołach gimnazjalnych, kreowana
przez telewizję

270 Sowiński Andrzej

302/178"Wolontariat w opinii i doświadczeniach młodzieży studenckiej"271 Kromolicka Barbara

178/520Wpływ gier komputerowych na zachowania agresywne dzieci i młodzieży do
lat 15.

272 Zimny Tomasz

192/1081Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży.273 Rempel Wiesława

192/1082Funkcje rodziny i kształtowanie postaw dzieci w wieku przedszkolnym w
środowisku rodzinnym.

274 Zimny Tomasz

192/1083Funkcje i zadania rodzinnego kuratora sądowego - jego rola w systemie
wsparcia rodziny.

275 Świrko - Pilipczuk Janina

178/521Zaspokajanie potrzeby akceptacji uczniów w środowisku gimnazjalnym.276 Sowiński Andrzej

178/522Zaspokojenia potrzeby osiągnięć w środowisku wychowawczym szkoły
gimnazjalnej.

277 Sowiński Andrzej

216/897Aspiracje i cele zyciowe wychowanków młodzieżowego ośrodka
socjoterapeutycznego

278 Zimny Tomasz

192/1084Problem narkomanii wśród dzieci i młodzieży.279 Andrukowicz Wiesław

178/350Wpływ strategii radzenia sobie ze stresem na poziom depresyjności
młodzieży szkół licealnych.

280 Jackowska Ewa

192/1085Powodzenia i niepowodzenia szkone dzieci i młodzieży.281 Andrukowicz Wiesław

302/179"Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym a jej wpływ na internalizację
norm szkolnych przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku"

282 Krysiak Włodzimierz

178/523Agresja dziewcząt w internacie.283 Andrukowicz Wiesław

192/605Szkolne funkcjonowanie dzieci z ADHD284 Bugajska Beata

216/358Mediacja jako sposób rozwiązania konfliktów w szkole285 Zimny Tomasz

238/1407Komunikowanie się werbalne i niewerbalne dzieci w wieku przedszkolnym286 Świrko - Pilipczuk Janina

238/19Styl ubierania jako forma wyrazu postaw życiowych na przykładzie
wybranych subkultur młodzieżowych

287 Romańczuk Zbigniew

302/180Pomoc społeczna na terenie Gminy Wierzchowo288 Kromolicka Barbara

192/1830Wartości wyznawane przez młodzież gimnazjalną i licealną289 Mańczak Jacek

216/1796Problemy niepełnosprawności dzieci w kontekście edukacyjnej funkcji mass
mediów

290 Sowiński Andrzej

178/524Agresja uczniów w publicznych szkołach gimnazjalnych /na podstawie badań
szkoły gimnazjalnej w sulęcinie/

291 Zimny Tomasz

178/525Sytuacja dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym.292 Andrukowicz Wiesław



238/20Arteterapia jako forma terapii pedagogicznej zaburzonej komunikacji u osób
chorych na anoreksję

293 Romańczuk Zbigniew

216/898Wpływ gier komputerowych i internetu na wartości wyznawane przez
młodzież

294 Andrukowicz Wiesław

178/351Rola szkoły w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców.295 Wenta Kazimierz

238/1408Realizacja funkcji wychowawczej przez Dom Rodzinny Dziecka w młodszym
wieku szkolnym

296 Krysiak Włodzimierz

192/606Aspiracje zawodowe uczniów klas licealnych297 Korpaczewska Iwona

192/1086Wartości nierealizowane i niedostrzegane wśród dzieci i młodzieży.298 Świrko - Pilipczuk Janina

302/181/brak zgody/Wolontariat studencki w Domu Samotnej Matki im.św.Józefa w
Szczecinie w opinii uczestniczących studentów

299 Kromolicka Barbara

178/526Aspiracje życiowe uczniów kończących średnie szkoły dla pracujących. Na
przykładzie szkoły średniej dla dorosłych w Kostrzynie nad Odrą.

300 Zacha Zdzisław

238/1409brak zgody/ Rola zawodowa wychowawcy w procesie resocjalizacji
osadzonych w polskich zakładach karnych

301 Kromolicka Barbara

178/352Problemy młodzieży współczesnego świata w społeczno - pedagogicznej
myśli Karola Wojtyły.

302 Koźmian Danuta

178/527Aspiracje życiowe młodzieży Domu Dziecka w Gorzowie Wlkp.303 Zacha Zdzisław

238/1466Wybrane nakazy religijne w życiu codziennym dorosłych katolików w Polsce304 Rzepa Teresa

192/1087Alkoholizm w rodzinie a dziecko.305 Rempel Wiesława

192/607Demoralizacja młodzieży gimnazjalnej na skutek korzystania z Internetu306 Wenta Kazimierz

216/1797Stres i wybrane strategie profilaktyczne (na przykładzie gimnazjum)307 Cybulska Nadzieja

216/1798Agresja (przemoc) w świetle wypowiedzi młodziezy gimnazjalnej308 Rempel Wiesława

216/359Znaczenie sztuki w kształtowaniu młodego człowieka w Ośrodku Rehabilitacji
Monar w Babigoszczy

309 Romańczuk Zbigniew

216/899Budowanie poczucie własnej wartości u młodzieży niedostosowanej
społecznie

310 Sowiński Andrzej

238/21Plany życiowe młodzieży z placówek resocjalizacyjnych311 Rzepa Teresa

192/1088Problem alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży.312 Andrukowicz Wiesław

216/360Fobia szkolna w opinii nauczycieli313 Murawska Anna

178/528Udział Policji w zapobieganiu przestępczości dzieci i młodzieży w Gorzowie
Wlkp.

314 Zacha Zdzisław

192/608Pogotowie opiekuńcze jako placówka opiekuńczo-wychowawcza w
interpretacji wybranych czasopism pedagogicznych na przełomie XX i XXI
wieku

315 Magiera Elżbieta

192/1089Wychowanie młodziezy trudnej do tolerancji.316 Sowiński Andrzej

238/1410Aspiracje uczniów gimnazjum na przykładzie Gimnazjum w Starym Kurowie317 Świrko-Pilipczuk Janina

302/183Wpływ metod wychowawczych w rodzinie na zachowania społeczne dzieci318 Andrukowicz Wiesław

192/609Prefarowany styl wychowania w rodzinie a internalizacja norm grupowych
młodzieży w wieku gimnazjalnym

319 Krysiak Włodzimierz

178/749Komunikowanie się wychowawców i wychowanków w internacie.320 Murawska Anna

192/610Zjawisko przemocy w rodzinie. Studium z pedagogiki socjalnej w aspekcie
dziecka krzywdzonego

321 Górska Lucyna

178/353Efektywność programu "Szkoła z klasą" na przykładzie Gimnazjum numer 4
w Szczecinie.

322 Czerepaniak - Walczak Maria

178/354Funkcjonowanie społeczne jednostek niedostosowanych w środowisku
instytucjonalnym na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
im. J. Korczaka w Szczecinie

323 Ostapiuk Barbara

216/361Przyczyny agresji wsród młodzieży324 Wenta Kazimierz

238/1467brak zgody/ Samotne macierzyństwo w opinii młodych samotnych matek325 Czerepaniak - Walczak Maria

178/750Przestępcy przebywający w izolacji penitencjarnej jako potencjalni kandydaci
na autoagresję.

326 Wenta Kazimierz

192/611Biopsychologiczne uwarunkowania postaw studentów wobec samobójstw327 Jackowska Ewa

178/355Efektywność programu "Szkoła z klasą" na przykładzie Gimnazjum
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Szczecinie.

328 Czerepaniak - Walczak Maria



238/1411Pedagogiczne problemy związane z organizacją czasu wolnego młodzieży
gimnazjalnej

329 Sowiński Andrzej

178/356Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły podstawowej nr
1 imienia Bolesława Chrobrego w Szczecinie w latach 1945 - 2005.

330 Koźmian Danuta

178/357Pogotowie rodzinne jako instytucja opiekuńczo - wychowawcza.331 Kromolicka Barbara

238/1412Świetlica środowiskowa jako forma wsparcia rodziny dysfunkcyjnej.332 Sowiński Andrzej

238/1468Założenia systemu wychowania księdza Pawła Smolikowskiego (1849-1926)
i jego realizacja przez Zgromadzenie Zmartwychwstańców w Polsce w XX
wieku

333 Magiera Elżbieta

192/1090Internet w opinii młodzieży.334 Andrukowicz Wiesław

302/184"Poczucie własnej wartości uczestników treningów asertywności"335 Sowiński Andrzej

216/1799Zjawisko agresji wśród młodziezy gimnazjalnej i jej zapobieganie336 Cybulska Nadzieja

178/358Rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie na przykładzie ośrodka
wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych przy Pl. Jakuba Wujka 6 w
Szczecinie.

337 Teresa Żółkowska

238/1413Realizacja funkcji wychowawczej przez Dom Rodzinny Dziecka w młodszym
wieku szkolnym

338 Krysiak Włodzimierz

216/1800Źródła wzorców osobowych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej339 Zimny Tomasz

216/1801Problem alkoholizmu wśród młodzieży340 Andrukowicz Wiesław

238/22Klasyczne metody terapii narkomanów na przykładzie szczecińskiego
"Monaru"

341 Rzepa Teresa

192/612Poczucie podmiotowości mieszkańców akademika w zakresie prawa do
prywatności

342 Nowotniak Justyna

216/1802Poziom przejawianych postaw intrapersonlnych uczniów gimnazjum343 Krysiak Włodzimierz

178/529Autyzm jako zaburzenie rozwoju i potrzeba opiekuńcza.344 Sowiński Andrzej

216/362Twórczość jako wartość w poglądach studentów345 Sowiński Andrzej

178/530Zaspokajanie potrzeby uznania dzieci w domu dziecka.346 Sowiński Andrzej

238/1469Formy i metody resocjalizacji w opinii osadzonych w zakładzie karnym347 Andrukowicz Wiesław

192/1091Autorytet nauczyciela w świadomości uczniów szkół ponadgimnazjalnych.348 Świrko - Pilipczuk Janina

216/363Tworzenie szkolnictwa szczecińskiego w okresie pionierskim w latach
1945-1950

349 Koźmian Danuta

302/831Osiagnięcia szkolne uczniów z klas poczatkowych i ich uwarunkowania350 Jaroni Elżbieta

178/531Problematyka ubóstwa w środowisku wiejskim.351 Zimny Tomasz

216/1803Poziom przejawianych postaw interpersonalnych uczniów gimnazjum352 Krysiak Włodzimierz

238/23Rola ojca i jego wpływ na rozwój i wychowanie dzieci353 Rzepa Teresa

238/24Działalność artystyczna jako forma resocjalizacji osób osadzonych w
zakładzie karnym

354 Romańczuk Zbigniew

216/1804Fenomen i istota przemocy w rodzinie355 Andrukowicz Wiesław

302/2045Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych na przykładzie warsztatu
zajęciowego Winnica w Zielonej Górze

356 Żółkowska Teresa

192/1092Fenomen i istota narkomanii wśród młodzieży.357 Andrukowicz Wiesław

178/532Uwarunkowania adaptacji do nauki dzieci w młodszym wieku szkolnym.358 Zacha Zdzisław

302/2046Postawy wobec alternatywnych źródeł energii359 Czerepaniak-Walczak Maria

238/1470Postawy młodych dorosłych wobec aborcji360 Rzepa Teresa

216/1805Poziom przejawianych postaw intrapersonalnych u młodzieży w szkole
średniej

361 Krysiak Włodzimierz

192/1093Przyczyny nierozpoznawania i nierealizowania wartości moralnych przez
dzieci i młodziezy.

362 Świrko - Pilipczuk Janina

216/1806Problem alkoholizmu wśród młodzieży363 Andrukowicz Wiesław

238/1414Czas wolny młodzieży mieszkającej w środowisku wiejskim364 Sowiński Andrzej

216/364Dysfunkcjonalność rodziny a sytuacja szkolna uczniów365 Bereźnicki Franciszek

238/1471Autorytet nauczyciela - wychowawcy a przejawiane postawy społeczne
uczniów w wieku gimnazjalnym

366 Krysiak Włodzimierz



302/2228/brak zgody/Grupy samopomocowe w środowisku lokalnym367 Kromolicka Barbara

216/1807Poziom przejawianych postaw interpersonalnych uczniów w młodzym wieku
szkolnym

368 Krysiak Włodzimierz

238/1472Sukces szkolny dzieci z rodzin zastępczych z powiatu drawskiego369 Czerepaniak - Walczak Maria

238/25Nastawienia nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami
liceum, a przejawiane postawy interpersonalne młodzieży

370 Krysiak Włodzimierz

192/613Czas wolny uczniów gimnazjum i jego wpływ na powodzenia szkolne371 Wenta Kazimierz

192/1094Kurator sądowy i jego działalność na rzecz osób skazanych.372 Rempel Wiesława

192/614Człowieczeństwo w przekazie pontyfikatu Jana Pawła II373 Kromolicka Barbara

238/26Funkcjonowanie domu rodziny migracyjnej w sytuacji migracji zarobkowej
matki z perspektywy dziecka w wieku gimnazjalnym

374 Kromolicka Barbara

216/1808Funkcje telewizyjnych programów o charakterze edukacyjnym w szkole
podstawowej na wsi

375 Sowiński Andrzej

216/900Wyobrażenia młodzieży na temat własnej starości376 Kromolicka Barbara

192/615Realizacja oczekiwań edukacyjnych szkoły podstawowej w działalności
poradni psychologiczno-pedagogicznej

377 Mańczak Jacek

178/534Aspiracje życiowe studentów studiów zaocznych Konsultacyjnego
Uniwersytetu Szczecińskiego w Gorzowie Wlkp.

378 Zacha Zdzisław

216/901Znaczenie więzi rodzinnych w resocjalizacji nieletnich379 Kromolicka Barbara

302/186"Rodzina alkoholowa a funkcjonowanie dziecka w szkole"380 Żółkowska Teresa

238/27osamotnienie człowieka starego w rodzinie - fikcja czy rzeczywistość?381 Rzepa Teresa

216/1809Agresja jako objaw niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży382 Andrukowicz Wiesław

302/187"Specyficzne przesłanki myśli pedagogicznej Don Lorenza Milaniego"383 Czerepaniak-Walczak Maria

178/535Działania ochotniczych hufców pracy na rzecz przeciwdziałania bezrobocia
wśród młodzieży.

384 Zimny Tomasz

238/1415Realizacja funkcji wychowawczej w rodzinie dziecka w młodszym wieku
szkolnym

385 Krysiak Włodzimierz

216/1810Funkcje opiekuńczo-wychowawcze szkoły w opini uczniów386 Świrko - Pilipczuk Janina

216/902Myśł pedagogiczna Jana Fryderyka Herbarta (1776-1841) i jej aktualności we
współczesnej pedagogice

387 Koźmian Danuta

216/1811Narkomania wśród młodzieży388 Andrukowicz Wiesław

192/1095Funkcje opiekuńczo - wychowawcze domów dziecka.389 Andrukowicz Wiesław

216/365Ojcostwo mężczyzn niepełnosprawnych ruchowo390 Kromolicka Barbara

216/903Czas wolny jako jeden z elementów wpływających na sukces szkolny391 Czerepaniak - Walczak Maria

238/28Cele i zadania szkół katolickich w poglądach Karola Wojtyły (1920-2005) i jej
rozwój w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

392 Magiera Elżbieta

178/359Internet jako sposób na samotność.393 Wenta Kazimierz

238/1473Szkolne uwarunkowania trudności wychowawczych uczniów gimnazjum394 Zimny Tomasz

238/1416Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym wśród dzieci i młodzieży395 Andrukowicz Wiesław

178/537Przygotowanie uczniów szkół średnich do skutecznego działania na rynku
pracy.

396 Zimny Tomasz

238/1417Pomoc rodziców w rozwiązywaniu problemów rówieśniczych i szkolnych w
opinii uczniów (na przykładzie uczniów klas pierwszych ZSCKU w Strzelcach
Krajeńskich)

397 Świrko - Pilipczuk Janina

178/538Rola ochotniczych hufców pracy w wychowaniu młodzieży gimnazjalnej
zagrożonej nieprzystosowaniem społecznym.

398 Zimny Tomasz

178/751Refleksje nad pedagogiką opiekuńczo - wychowawczą Jana Henryka
Pestalozziego ( 1746 - 1827 )

399 Koźmian Danuta

178/536Przemoc w szkole w relacji nauczyciel - uczeń i uczeń - nauczyciel.400 Zimny Tomasz

192/1096Przyjaźń jako wartość w grupach rówieśniczych.401 Sowiński Andrzej

216/1812Poziom przejawianych postaw interpersonalnych dzieci w młodszym wieku
szkolnym

402 Krysiak Włodzimierz

238/1474Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza w szkole podstawowej
nr 1 imienia Janusza Kusocińskiego w Złocieńcu w latach 1945-2008

403 Magiera Elżbieta



192/616Preferowny przez rodzinę styl wychowania a internalizacja norm grupowych
młodziezy w wieku gimnazjalnym

404 Krysiak Włodzimierz

216/1813Przejawy niedostosowania społecznego młodzieży szkół gimnazjalnych405 Kromolicka Barbara

302/188Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym a jej wpływ na internalizację
norm szkolnych przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Stepnicy

406 Krysiak Włodzimierz

302/2047/brak zgody/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako instytucja zabiegająca
ubóstwu społecznemu

407 Żółkowska Teresa

216/366Orientacje zyciowe młodzieży pochodzącej ze wsi popegeerowskiej408 Wenta Kazimierz

238/1418Czas wolny młodzieży gimnazjalnej a jej zainteresowania409 Sowiński Andrzej

238/1475Funkcjonowanie społeczne dzieci z autyzmem - na przykładzie dziennego
ośrodka dla dzieci i młodzieży z autyzmem "Razem" w Szczecinie

410 Żółkowska Teresa

216/904Udział srodowiska rodzinnego w opiece nad podopiecznym Domu Pomocy
Społecznej w Dębcach

411 Kromolicka Barbara

216/367Wpływ kultury pedagogicznej rodziców na osiągnięcia szkolne uczniów szkół
podstawowych

412 Cybulska Nadzieja

238/1419Czas wolny współczesnej kobiety w świetle kobiecej literatury publicystycznej413 Sowiński Andrzej

238/1476Autorytet nauczyciela - wychowawcy a przejawiane postawy społeczne
uczniów w wieku gimnazjalnym

414 Krysiak Włodzimierz

192/617Wybrane uwarunkowania niepowodzeń szkolnych u uczniów w średnim
wieku szkolnym

415 Mańczak Jacek

192/1831Wiedza studentów na temat skutecznego samokształcenia416 Jaroni Elżbieta

216/1814Sytuacja dziecka w rodzinie niepełnej417 Cybulska Nadzieja

216/368Internet w kształtowaniu osobowości młodzieży418 Wenta Kazimierz

216/1815Poziom przejawianych postaw interpersonalnych uczniów gimnazjum419 Krysiak Włodzimierz

238/29Opinie studentów na temat działalności prospołecznej, a ich postawy wobec
wolontariatu

420 Sowiński Andrzej

178/539Rodzinne uwarunkowania przestępczości nieletnich.421 Zimny Tomasz

178/540Potrzeby opiekuńczo - wychowawcze dzieci z rodzin wielodzietnych.422 Sowiński Andrzej

216/905Preferencje młodziezy w zakresie związków interpersonalntch (na przykładzie
studentów biestacjonarnych V roku Instytutu Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Szczecińskiego)

423 Czerepaniak - Walczak Maria

302/191Psychoterapia w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu424 Andrukowicz Wiesław

238/1420Preferowany styl wychowania w rodzinie gimnazjalisty425 Krysiak Włodzimierz

192/618Zachowania agresywne w życiu szkoły426 Mańczak Jacek

238/1477Autorytet nauczyciela wychowawcy, a przejawiane postawy interpersonalne
uczniów w wieku gimnazjalnym

427 Krysiak Włodzimierz

302/192Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym a internalizacja norm szkolnych
uczniów gimnazjum

428 Krysiak Włodzimierz

216/369brak zgody/ Nastawienia nauczycieli akademickich w sytuacjach
dydaktycznych ze studentami a przejawiane postawy intrapersonalne
młodzieżyb studiującej

429 Krysiak Włodzimierz

178/360Działalność i myśl pedagogiczna Ewarysta Estkowskiego ( 1820 - 1856 ).430 Koźmian Danuta

216/1816Istota i fenomen przemocy rodziców wobec dzieci431 Andrukowicz Wiesław

238/1421Rola resocjalizacyjna kuratora rodzinnego432 Zimny Tomasz

192/1097Rodzina dysfunkcyjna i jej wpływ na rozwój dzieci i młodzieży.433 Andrukowicz Wiesław

238/1422Potrzeby i możliwości wspomagania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych434 Zimny Tomasz

238/1423Samodzielność starszych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w
Międzyrzeczu

435 Świrko-Pilipczuk Janina

178/541Przyczyny i skutki przestępczości wśród nieletnich.436 Zimny Tomasz

216/1817Edukacja ekologiczna w nauczaniu zintegrowanym437 Cybulska Nadzieja

192/619Macierzyństwo nastoletnich dziewcząt438 Kromolicka Barbara

192/1098Przemoc wobec dziecka we współczesnej rodzinie.439 Zimny Tomasz

302/193"Efektywność rehabilitacji zawodowej uczestników warsztatów terapii
zajęciowej"

440 Żółkowska Teresa



192/1099Przemoc i agresja w środowisku szkolnym.441 Rempel Wiesława

238/1478Resocjalizacja młodocianych w Zakładach Karnych442 Perzycka Elżbieta

192/1100Wychowanie patriotyczne młodzieży w świetlicach środowiskowych.443 Sowiński Andrzej

178/361Sytuacja szkolna wychowanków domu dziecka.444 Bereźnicki Franciszek

216/1818Edukacja zdrowotna w szkole podstawowej445 Cybulska Nadzieja

178/362Postawy młodzieży gimnazjalnej wobec spożywania alkoholu.446 Morcinek Urszula

302/194Wpływ doświadczeń nabytych w okresie dzieciństwa na funkcjonowanie
"Dorosłych Dzieci Alkoholików"

447 Andrukowicz Wiesław

302/195Obraz dziecka nadpobudliwego psychoruchowo z zaburzeniami koncentracji
uwagi w opinii matek zrzeszonych w kołach rodziców dzieci z ADHD

448 Andrukowicz Wiesław

178/752Przygotowanie kleryków do realizacji idei wychowawczych księdza Jana
Bosko.

449 Czerepaniak - Walczak Maria

216/370Czas wolny młodziezy licealnej w Lęborku450 Perzycka Elżbieta

178/753Środowisko wychowawcze rodzin czasowo niepełnych.451 Kromolicka Barbara

238/30Nastawienia nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami
technikum, a przejawiane postawy intrapersonalne młodzieży

452 Krysiak Włodzimierz

216/371Wpływ kultury pedagogicznej rodziców na poziom osiągnięć dydaktycznych
uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

453 Cybulska Nadzieja

192/1832Wpływ dysfunkcjonalności rodziny na występowanie i nasilenie zaburzeń
zachowania u młodzieży w wieku gimnazjalnym

454 Jackowska Ewa

192/1833Społeczne uwarunkowania postaw kobiet wobec AIDS i osób zakażonych
wirusem HIV

455 Jackowska Ewa

238/1424Wychowanie we współczesnej rodzinie polskiej w świetle zagrożeń
cywilizacyjnych

456 Krysiak Włodzimierz

192/1101Problemy alkoholowe w rodzinie.457 Rempel Wiesława

192/620Fenomen autodestrukcji Studium w aspekcie wychowania młodzieży szkolnej458 Górska Lucyna

192/1834Preferowany styl wychowania w domu rodzinnym dziecka, a internalizacja
norm grupowych przez młodzież w wieku gimnazjalnym

459 Krysiak Włodzimierz

192/621Postawa twórcza jako czynniki sukcesu w opinii uczniów liceum460 Świrko - Pilipczuk Janina

192/1102Resocjalizacja młodzieży dyssocjalnej  - metody przeciwdziałania461 Sowiński Andrzej

178/363Sytuacja życiowa nastoletnich matek w Polsce.462 Kromolicka Barbara

238/1425Znaczenie rodziny w procesie rozwoju i wychowania dziecka463 Kromolicka Barbara

216/1819Obraz przemocy w opinii współczesnej młodzieży464 Andrukowicz Wiesław

192/1103Poczucie bezpieczeństwa jako wartość i potrzeba dzieci i młodzieży.465 Sowiński Andrzej

192/1104Dom pomocy społecznej jako środowisko życia i aktywizacji osób z
upośledzeniem umysłowym.

466 Rempel Wiesława

238/1479Studenckie hobby, jako wartość preferowana, na przykładzie wybranej grupy
sdutentów

467 Sowiński Andrzej

192/1835Postawy młodziezy wobec bezrobocia na przykładzie miasta Świnoujście468 Kromolicka Barbara

192/622Działalnośc nauczycielska i naukowo-badawcza dr Zdzisława Błażejewskiego
(1932-2005)

469 Koźmian Danuta

178/542Zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa u dzieci z rodzin z problemem
przemocy.

470 Sowiński Andrzej

216/372Realizacja równości szans edukacyjnych w szczecińskich liceach471 Czerepaniak - Walczak Maria

192/1836Wiedza nauczycieli gimnazjum dotycząca zjawiska agresji wśród uczniów472 Cybulska Nadzieja

216/1820Samodzielność wychowanków Domu Dziecka473 Świrko - Pilipczuk Janina

238/1426Istota i fenomen starości, na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Tursku474 Andrukowicz Wiesław

238/1427Znaczenie czasu wolnego w rozwoju własnej wartości ucznia475 Sowiński Andrzej

192/1837Obraz inicjacji seksualnej na łamach czasopism młodzieżowych476 Czerepaniak - Walczak Maria

216/906Zaburzenia zachowania a środowisko rodzinne dzieci na podstawie
Młozieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Szczecinie

477 Żółkowska Teresa

178/543Samoocena jako problem i potrzeba opiekuńczo - wychowawcza młodzieży
gimnazjalnej.

478 Sowiński Andrzej



238/1428Pomoc dziecku w sytuacji konfliktów miedzy rodzicami479 Kromolicka Barbara

192/623Wykluczenie ludzi starych w dużym mieście480 Bugajska Beata

216/1821Zjawisko alkoholizowania sie młodzieży481 Cybulska Nadzieja

178/544Wpływ alkoholizmu na funkcjonowanie rodziny w społeczeństwie.482 Andrukowicz Wiesław

238/1429Komunikowanie się werbalne i niewerbalne dzieci w wieku przedszkolnym483 Świrko-Pilipczuk Janina

216/1822Kurator sadowy i jego podopieczni (przegląd publikacji oraz wyniki badań nad
podmiotami Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim)

484 Rempel Wiesława

216/373Samodzielność jako przygotowanie do wolności485 Świrko - Pilipczuk Janina

192/624Etyczne wymiary pracy kuratorów sądowych486 Kromolicka Barbara

216/374Czynniki warunkujace brak zainteresowania nauką szkolną młodzieży487 Perzycka Elżbieta

192/625Znaczenie opiekuńczości rodziców dla kształtowania się samodzielności u
dzieci

488 Zimny Tomasz

178/545Agresja jako symptom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.489 Andrukowicz Wiesław

192/1105Wartości kształtujące postawy spoęłczno - osobowościowe dzieci i
młodzieży.

490 Świrko - Pilipczuk Janina

238/1480brak zgody;
Obraz niani w mediach

491 Czerepaniak - Walczak Maria

302/197Postawy młodzieży wobec używek492 Andrukowicz Wiesław

192/1106Narkomania jako zagrozenie i rzeczywistość.493 Rempel Wiesława

178/364Problemy dorosłych dzieci alkoholików.494 Wenta Kazimierz

238/1481Z piaskownicy za kraty - studium przypadku495 Rzepa Teresa

178/365Aspiracje młodzieży wychowywanej w Domu Dziecka nr 2 w Szczecinie.496 Ostapiuk Barbara

238/31Nastawienia nauczycieli pracy dydaktyczno - wychowawczej z uczniami
Liceum Ogólnokształcącego, a przejawiane postawy interpersonalne
młodzieży

497 Krysiak Włodzimierz

238/1482Relacje nauczycieli akademickich w interakcjach dydaktycznych ze
studentami a przejawiane postawy interpersonalne młodzieży studiującej

498 Krysiak Włodzimierz

216/1823Współczesne problemy młodziezy w rodzinach dysfunkcjonalnych499 Andrukowicz Wiesław

178/546Zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa w rodzinie zastępczej.500 Sowiński Andrzej

238/1483Trudności wychowawcze rodziny a niepowodzenia szkolne501 Perzycka Elżbieta

216/1824Proces kształcenia dzieci z autyzmem502 Zimny Tomasz

192/1838Postawy altruistyczne osób dozorowanych503 Jackowska Ewa

178/547Narkomania dzieci i młodzieży jako problem w rodzinie i szkole.504 Andrukowicz Wiesław

178/754Macierzyństwo kobiety aktywnej zawodowo.505 Kromolicka Barbara

178/548Aktywność bezrobotnych w poszukiwaniu pracy w powiecie szamotulskim.506 Zimny Tomasz

216/375Nastawienia nauczycieli akademickich w interakcjach dydadktycznych ze
studentami a przejawianie postawy interpersonalne młodziezy studiujacej

507 Krysiak Włodzimierz

302/198"Wsparcie społeczne studiujących matek"508 Kromolicka Barbara

216/1825Trudności wychowawcze sprawiane przez młodzież gimnazjalną509 Zimny Tomasz

238/1430Problemy niedostosowania społecznego młodzieży ponadgimnazjalnej510 Zimny Tomasz

302/199/brak zgody/Motywacja do podejmowania studiów pedagogicznych na
przykładzie studentów IP US

511 Czerepaniak-Walczak Maria

216/907Niedostosowanie społeczne młodziezy w srodowisku małomiasteczkowym512 Andrukowicz Wiesław

238/1431Czas wolny mlodzieży z rodzin dotkniętych bezrobociem513 Sowiński Andrzej

192/1107Autorytet nauczyciela w świadomości uczniów szkoły podstawowej.514 Świrko - Pilipczuk Janina

216/1826Poziom przejawianych postaw interpersonalnych u młodziezy szkoły średniej515 Krysiak Włodzimierz

178/549Funkcja założona i rzeczywista świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w
Słubicach.

516 Zacha Zdzisław

192/626Poglądy pedagogiczne Jana Konopnickiego (1905-1980)517 Magiera Elżbieta

302/200"Rozumienie przysłów przez dzieci i młodzież w wieku 7 i 13 lat"518 Kaczmarek Bożydar



178/755Cisza i wycofanie u dzieci jako reakcje na sytuacje trudne w szkole.519 Murawska Anna

238/32Proces boloński w świadomości studentów pedagogiki Uniwersytetu
Szczecińskiego

520 Czerepaniak - Walczak Maria

238/33Wzory męskości na łamach polskiego i włoskiego czasopisma dla mężczyzn521 Czerepaniak - Walczak Maria

216/1827Opiekuńczo-wychowawcza działalność szkoły względem dzieci z rodzin
ubogich i patologicznych

522 Zimny Tadeusz

302/2048Znaczenie mass mediów w rozwoju moralnym uczniółw gimnazjum523 Sowiński Andrzej

302/2049Sytuacja rodziny z osobą z autyzmem524 Żółkowska Teresa

192/627Postawy studentów pedagogiki wobec zadań rozwojowych okresu wczesnej
dorosłości w społeczeństwie ryzyka

525 Nowotniak Justyna

302/201"Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym a jej wpływ na internalizację
norm szkolnych przez uczniów Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w
Przecławiu"

526 Krysiak Włodzimierz

216/376Godność w hierarchii wartości uczniów gimnazjum527 Sowiński Andrzej

178/550Sytuacja dziecka w rodzinie dysfunkcjonalnej.528 Andrukowicz Wiesław

238/1432Realizacja funkcji wychowawczej przez dom rodzinny dziecka w młodszym
wieku szkolnym z uposledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

529 Krysiak Włodzimierz

216/377Zachowania agresywne uczniów szkół gimnazjalnych530 Bereźnicki Franciszek

192/1839Treści wychowania przyswajane w rodzinie i szkole. Analiza porównanwcza531 Mańczak Jacek

216/378Uzależnienie od internetu w opinii gimnazjalistów532 Wenta Kazimierz

178/366Resocjalizacja na terenie ośrodka Monar w Grabowie.533 Wenta Kazimierz

216/379Neomedia w resocjalizacji534 Wenta Kazimierz

192/1840Motywy podejmowania studiów zaocznych przez osoby bezpośrednio po
maturze

535 Czerepaniak - Walczak Maria

192/1108Trudnosci wychowawcze z dziecmi w wieku wczesnoszkolnym.536 Zimny Tomasz

216/908Funkcjonowanie ośrodka rehabilitacyjno-readaptacyjnego "Dom Monaru" w
Krakowie - Pleszowie

537 Jackowska Ewa

178/756Postanowienia sądu dotyczące władzy rodzicielskiej w sytuacji rozwodu.538 Kromolicka Barbara

192/1841Znaczenie zajęć plastycznych w kształtowaniu poczucia własnej wartości u
młodziezy

539 Sowiński Andrzej

216/1828Struktura i ograniczanie przestepczosci w województwie lubuskim (analiza
dokumentów policji dotyczących lat 2000-2007)

540 Rempel Wiesława

238/34Nastawienia nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami
liceum, a przejawiane postawy egzystencjalne młodzieży

541 Krysiak Włodzimierz

302/202Psychospołeczne funkcjonowanie dzieci z autyzmem542 Żółkowska Teresa

216/380Tożsamość żon marynarzy543 Czerepaniak - Walczak Maria

216/381Nastawienia nauczycieli akademickich w sytuacjach dydaktycznych ze
studentami a przejawiane postawy intrapersonalne młodziezy studiującej

544 Krysiak Włodzimierz

302/203/brak zgody/Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym a jej wpływ na
internalizację norm szkolnych przez uczniów Gimnazjum nr 12 w Szczecinie

545 Krysiak Włodzimierz

302/204Motywy kontestacyjnych zachowań kibiców piłki nożnej na przykładzie
kibiców MKS Pogoń Szczecin

546 Czerepaniak-Walczak Maria

238/35Samodzielność życiowa młodzieży wychowujących się w rodzinach
migracyjnych, w okresie kształcenia ponadgimnazjalnego

547 Kromolicka Barbara

302/205Poczucie własnej wartości uczestników Monaru548 Sowiński Andrzej

192/1109Problemy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym.549 Rempel Wiesława

216/382Nastawienia nauczycieli akademickich w interakcjach dydaktycznych ze
studentami a przejawiane postawy interpersonalne

550 Krysiak Włodzimierz

238/1433Realizacja funkcji wychowawczej przez dom rodzinny dziecka w młodszym
wieku szkolnym

551 Krysiak Włodzimierz

302/206"Odpowiedzialność rodzicielska rodziców dzieci w wieku gimnazjalnym"552 Kromolicka Barbara

302/207"Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym a jej wpływ na internalizację
norm szkolnych przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w
Międzyrzeczu"

553 Krysiak Włodzimierz



178/551Udział policji w zapobieganiu przestępczości i nieobyczajności dzieci i
młodzieży w badanym środowisku lokalnym.

554 Zacha Zdzisław

192/1110Zjawisko narkomanii /istota, podłoze, skutki, ograniczanie/555 Rempel Wiesława

238/1434Komunikowanie się werbalne i niewerbalne dzieci w wieku przedszkolnym556 Świrko - Pilipczuk Janina

302/208Jakość funkcjonowania pogotowia rodzinnego557 Kromolicka Barbara

178/757Aktywność wolnoczasowa uczniów klas V - VI w Szkole Podstawowej w
Mielnie.

558 Murawska Anna

192/1842Obraz stylów życia młodzieży w wybranych czasopismach559 Marek Lidia

216/383brak zgody/ Nastawienia nauczycieli akademickich w interakcjach
dydaktycznych ze studentami a przejawiane postawy intrapersonalne
młodzieży studiującej

560 Krysiak Włodzimierz

238/1435Znaczenie pracy streetworkerów w subkulturach młodzieżowych561 Kromolicka Barbara

216/1829Mass media jako czynnik kształtowania zainteresowań krajoznawczych
młodziezy

562 Sowiński Andrzej

302/209Motywy Wyboru studiów medycznych w kontekście teorii reprodukcji Pierre'a
Bourdieu

563 Czerepaniak-Walczak Maria

216/909brak zgody/ Sukces szkolny wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka nr 1
w Szczecinie

564 Czerepaniak - Walczak Maria

302/210Typ biograficzny studentów pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego565 Czerepaniak-Walczak Maria

192/628Znaczenie zwierząt domowych w życiu ludzi starych566 Bugajska Beata

178/367Aktywność osób starszych na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w
Tursku.

567 Wenta Kazimierz

216/384Zdrowie jako wartość w opinii młodzieży licealnej568 Sowiński Andrzej

192/1843Demokratyczny - autokratyczny styl wychowawczego kierowania w rodzinie a
aspiracje życiowe dzieci. Analiza porównawcza

569 Mańczak Jacek

238/1436Realizacja funkcji wychowawczej przez dom rodzinny dziecka w młodszym
wieku szkolnym

570 Krysiak Włodzimierz

216/385Aspiracje życiowe kobiet-ofiar przemocy571 Cybulska Nadzieja

238/1437Młodzieżowe kluby krajoznawcze jako forma organizacji czasu wolnego572 Sowiński Andrzej

302/211Kim są sieciowcy? Rozważanie na temat tworzenia się subkultury na
przykładzie "Stowarzyszenia Użytkowników Internetu Langusta"

573 Czerepaniak-Walczak Maria

238/1438Komunikowane się werbalne i niewerbalne dzieci w wieku przedszkolnym574 Świrko-Pilipczuk Janina

216/386Poglądy uczniów szkół licealnych na temat sekt, a ich poczucie własnej
wartości

575 Sowiński Andrzej

192/1844Wiedza nauczycieli dotycząca występowania zjawiska agresji wśród uczniów
szkół ponadgimnazjalnych

576 Cybulska Nadzieja

192/1111Kompetencje nauczyciela - wychowawcy warunkiem kształtowania poczucia
odpowiedzialności u dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

577 Sowiński Andrzej

302/2050Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym a internalizacja norm szkolnych
uczniów liceum

578 Krysiak Włodzimierz

238/1439Istota i zjawisko przemocy w szkole579 Andrukowicz Wiesław

238/1440Kształtowanie edukacyjnej samodzielności ucznia580 Zimny Tomasz

178/368Indywidualne i społeczne przyczyny zachowań agresywnych u dzieci.581 Jaroni Elżbieta

238/1441Świadomość uczniów gimnazjum  w zakresie profilaktyki uzależnienia
alkoholowego

582 Świrko-Pilipczuk Janina

216/1830Poziom przejawianych postaw interpersonalnych u dzieci w młodszym wieku
szkolnym

583 Krysiak Włodzimierz

216/387Preferowany styl wychowania w rodzinie a internalizacja norm grupowych
młodziezy w wieku gimnazjalnym

584 Krysiak Włodzimierz

302/2051Jakość wychowania moralnego w specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Podgórkach

585 Sowiński Andrzej

216/388Poczucie własnej wartości u młodziezy licealnej pochodzacej ze środowisk
wiejskich

586 Sowiński Andrzej

216/389Funkcjonowanie Osrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie w
opinii podopiecznych

587 Czerepaniak - Walczak Maria

178/369Metody zmiany obrazu rodziny stosowane w pracy kuratora z rodziną objętą
nadzorem sądu.

588 Ostapiuk Barbara



216/1831Funkcje opiekuńczo-wychowawcze szkoły w świetle opinii uczniów589 Świrko - Pilipczuk Janina

238/36Kształtowanie poczucia własnej wartości dzieci klas IV-VI pochodzących z
rodzin alkoholowych

590 Sowiński Andrzej

178/552Potrzeby opiekuńczo - wychowawcze dzieci z rodzin niepełnych.591 Sowiński Andrzej

192/629Muzyka jako jedna z form arteterapii leczenia uzależnionych od narkotyków592 Zimny Tomasz

302/2052/brak zgody/Autorytet nauczyciela wychowawcy a przejawiane postawy
interpersonalne młodzieży

593 Krysiak Włodzimierz

192/1112Kultura języka jako wartość w środowisku szkolnym młodzieży.594 Sowiński Andrzej

192/1113Niedostosowanie spoełczne uczniów szkoły podstawowej.595 Zimny Tomasz

216/390Sytuacja szkolna uczniów z domu dziecka596 Bereźnicki Franciszek

192/630Postawy studentów pedagogiki i pielęgniarstwa wobec osób
współuzależnionych

597 Nowotniak Justyna

302/212Odpowiedzialność rodzicielska rodziców migracyjnych598 Kromolicka Barbara

178/553Determinanty uzależnienia i jego profilaktyka.599 Zacha Zdzisław

216/391Sens pojęcia miłość w tekstach piosenek współczesnych zespołów
młodzieżowych

600 Nowotniak Justyna

238/37Nastawienia nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami
liceum, a przejawiane postawy interpersonalne młodzieży

601 Krysiak Włodzimierz

192/1114Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym.602 Zimny Tomasz

216/392Nastawienia nauczycieli akademickich w sytuacjach dydaktycznych ze
studentami a przejawiane postawy intrapersonalne młodziezy studiującej

603 Krysiak Włodzimierz

238/38"Nikt nas nie lubi, ale tę robotę ktoś wykonać musi" Wypalenie zawodowe
pracowników zakładów karnych

604 Rzepa Teresa

238/1442Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w opinii jej uczestników605 Świrko-Pilipczuk Janina

216/910Działalność domu opieki dla ludzi starych w Szkocji (The Elms). Analiza
załozonych i realizowanych funkcji.

606 Bugajska Beata

178/554Lęk młodzieży a oddziaływanie wychowawcze w rodzinie i szkole.607 Sowiński Andrzej

192/631Jakość kształcenia studentek-matek w szkole wyższej608 Kromolicka Barbara

192/632Pedagogiczny wymiar nauki Jana Pawła II609 Kromolicka Barbara

216/393Poziom aspiracji edukacyjnych i zawodowych świetlic śrdowiskowych610 Murawska Anna

216/394Młodzież wobec spożywania alkoholu na podstawie blogów internetowych611 Murawska Anna

192/1115Muzyka jako wartość w wychowaniu młodzieży trudnej.612 Sowiński Andrzej

216/395Problematyka wychowania realizowana na godzinach wychowawczych w
liceum ogólnokształcącym

613 Wenta Kazimierz

178/555Destrukcyjny wpływ bezrobocia i ubóstwa na jednostkę i rodzinę.614 Zimny Tomasz

178/556Środowiska wychowawcze a proces resocjalizacji nieletnich.615 Andrukowicz Wiesław

216/911Autorytet wychowawcy klasy A. Przejawianie postaw społecznych dzieci w
młodszym wieku szkolnym

616 Krysiak Włodzimierz

178/758Śmiech i humor w szkole.617 Murawska Anna

192/1845Działalność organizacyjna, dydaktyczna i wychowawcza Młodzieżowego
Domu Kultury im. Mariusza Zaruskiego w Stargardzie Szczecińskim w latach
1950 - 2005

618 Koźmian Danuta

216/1832Trudności wychowawcze z uczniami klas I-III szkoły podstawowej619 Zimny Tomasz

302/213/brak zgody/Wczesna inicjacja seksualna a poczucie własnej wartości w
okresie adolescencji

620 Sowiński Andrzej

238/1484Proces przekazywania wartości moralnych w rodzinie621 Sowiński Andrzej

238/1485Tajne nauczanie w Polsce w czasie okupacji hitlerowskiej w latach
1939-1945

622 Magiera Elżbieta

216/1833Funkcje założone a rzeczywiste świetlicy szkolnej w opinii uczniów na
przykładzie Szkoły Podstawowej w Bierzwniku

623 Świrko - Pilipczuk Janina

192/633Alkoholonizowanie się studentów na kierunkach pedagogika oraz edukacja
techniczno-informatyczna na Uniwersytecie Szczecińskim

624 Wenta Kazimierz

178/370Organizacja i wychowanie w domu dziecka nr 2 "Zielony Dwór" w Szczecin
zdroje.

625 Wenta Kazimierz



192/1116Agresja w szkole gimnazjalnej.626 Zimny Tomasz

192/1846Budowanie poczucia własnej wartości u skazanych odbywających karę
pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Nowogardzie

627 Sowiński Andrzej

238/1443Problemy opiekuńczo-wychowawcze rodziny dysfunkcyjnej628 Andrukowicz Wiesław

216/1834Telewizja w walce z przemocą wobec dziecka w rodzinie629 Sowiński Andrzej

178/371Współczesne systemy resocjalizacji nieletnich w Polsce i w Szwecji. Analiza
porównawcza.

630 Czerepaniak - Walczak Maria

238/1444Oddziaływanie gier komputerowych na dzieci w młodszym wieku szkolnym631 Krysiak Włodzimierz

216/396Aspiracje zyciowe uczniów III klas gimnazjum632 Cybulska Nadzieja

238/1486Idea zdrowego stylu życia wśród licealistów633 Rzepa Teresa

216/1835Wpływ zajęć pozalekcyjnych na rozwój dzieci w młodszym wieku szkolnym634 Zimny Tomasz

216/1836Problemy nirdostosowania społecznego dzieci a środowisko wychowawcze635 Andrukowicz Wiesław

216/1837Aktywność edukacyjna uczestników Uniwersytetu Trzeciego wieku636 Świrko - Pilipczuk Janina

192/1847Rola telewizji w kształtowaniu się nastawień młodzieży gimnazjalnej do
wybranych podstawowych dziedzin rzeczywistości

637 Mańczak Jacek

216/397Postawy studentów pedagogiki wobec zjawiska prostytucji i osób trudniacych
sie prostytucją

638 Murawska Anna

192/1117Zajwisko alkoholizmu w rodzinie.639 Rempel Wiesława

178/557Problemy młodzieży trafiającej do pogotowia opiekuńczego.640 Andrukowicz Wiesław

216/1838Symptomy Przemocy wobec dziecka w rodzinie641 Zimny Tomasz

192/634Postawy studentów wobec ludzi starych642 Bugajska Beata

216/398Przemoc wobec osób starych643 Żółkowska Teresa

302/214/brak zgody/"Przemiany modelu małżeństwa i rodziny z perspektywy
studentów studiów stacjonarnych"

644 Kaczmarek Bożydar

238/1487Taniec jako forma zajęć pozalekcyjnych w kształtowaniu wartości moralnych
u młodzieży

645 Sowiński Andrzej

302/2053Rola środowiska rodzinnego w kształtowaniu umiejętności społecznych osób
z autyzmem

646 Żółkowska Teresa

178/759Style komunikacji w rodzinach z problemami zaburzeń w odżywianiu.647 Czerepaniak - Walczak Maria

192/635Powodzenia i niepowodzenia szkone wychowanków Domu Dziecka648 Bereźnicki Franciszek

178/558Wokół fenomenu i zjawiska prostytucji.649 Andrukowicz Wiesław

238/1488Gry internetowe w kształtowaniu postaw społecznych gimnazjalistów650 Perzycka Elżbieta

302/215Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym a jej wpływ na internalizację
norm szkolnych przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im.S.Staszica w Kamieniu Pomorskim

651 Krysiak Włodzimierz

238/1489Rola mężczyzny we współczesnej rodzinie652 Rzepa Teresa

216/399Formy świadomości jako czynnik wyboru prasy653 Czerepaniak - Walczak Maria

238/1490Obraz mężczyzn w polskich mediach na podstawie czasopism Men's Health i
National Geographic

654 Czerepaniak - Walczak Maria

216/1839Zjawisko agresji wśród młodzieży655 Cybulska Nadzieja

216/1840Aspiracje młodziezy uczęszczającej do liceum ogólnokształcącego656 Zimny Tomasz

302/216Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym a jej wpływ na internalizację
norm szkolnych przez uczniów Zespołu Szkół Społecznych imienia Zbigniewa
Herberta w Kołobrzegu

657 Krysiak Włodzimierz

178/760Świetlica środowiskowa jako placówka wsparcia społecznego dzieci ( na
przykładzie gminy Resko )

658 Kromolicka Barbara

302/217"Funkcje opiekuńczo-wychowawcze świetlic środowiskowych dla dzieci z
rodzin dysfunkcyjnych, na przykładzie Harcerskiej Świetlicy Środowiskowej
"Klub 5"   w Szczecinie

659 Kaczmarek Bożydar

238/1491Znaczenie utworów literackich w kształtowaniu postaw moralnych dzieci w
młodszym wieku szkolnym

660 Sowiński Andrzej

302/218Atmosfera wychowawzca domu rodzinnego a internalizacja norm szkolnych
uczniów gimnazjum

661 Krysiak Włodzimierz

192/1118Współczesne problemy bezrobocia w Polsce.662 Andrukowicz Wiesław



178/559Przyczyny skierowania dzieci i młodzieży do domów dziecka oraz proces ich
socjalizacji.

663 Zacha Zdzisław

178/372Wolontariat w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Szczecinie.664 Kromolicka Barbara

302/219"Innowacyjne zarządzanie placówką oświatową w Polsce"665 Andrukowicz Wiesław

238/39Ideologia wychowawcza rządów sanacji w Polsce międzywojennej w
interpretacji czasopisma "Oświata i Wychowanie" (1929-1939)

666 Magiera Elżbieta

216/1841Poziom przejawianych postaw intrapersonalnych uczniów liceum667 Krysiak Włodzimierz

302/220Umiejętność pisania listu motywacyjnego a możliwość uzyskania pracy668 Kaczmarek Bożydar

302/221Wolontariat w placówkach interwencyjnych669 Kromolicka Barbara

192/1848Czynniki rodzinne wpływające na osiągnięcia szkolne uczniów gimnazjum670 Cybulska Nadzieja

216/912Szkic do portretu zbiorowego lidera lokalnego. Analiza biograficzna
tożsamości osobistej liderów trzeciego sektora w powiecie stargardzkim

671 Czerepaniak - Walczak Maria

216/1842Agresja i przemoc w wiejskich szkołach gimnazjalnych672 Kromolicka Barbara

216/400Życie jako wartość w opinii współczesnych nastolatków673 Sowiński Andrzej

238/1445Realizacja funkcji wychowawczej przez dom rodzinny dziecka w młodszym
wieku szkolnym

674 Krysiak Włodzimierz

216/1843Inicjacja alkoholowa, nikotynowa i narkotykowa u młodziezy starszych klas
szkoły podstawowej

675 Zimny Tomasz

238/1446Młodzież a zjawisko narkomanii i alkoholizmu676 Andrukowicz Wiesław

238/40Wartość macierzyństwa z perspektywy matek dzieci usamodzielnionych
życiowo

677 Kromolicka Barbara

238/1447Samotność dziecka w rodzinie678 Andrukowicz Wiesław

302/2054Funkcjonowanie społeczne osób z implantem ślimakowym679 Żółkowska Teresa

192/636Obraz kobiety w oczach dziecka dwunastoletniego680 Korpaczewska Iwona

192/1119Przemiany rodziny współczesnej.681 Świrko - Pilipczuk Janina

216/1844Mass media elektroniczne w życiu rodzinnym682 Sowiński Andrzej

302/222/brak zgody/Atmosfera wychowawcza w Domu Rodzinnym i jej wpływ na
internalizację norm szkolnych wśród uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego
w Szczecinie

683 Krysiak Włodzimierz

238/1448Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w domach dziecka684 Andrukowicz Wiesław

192/1120Przemiany rodziny współczesnej.685 Świrko - Pilipczuk Janina

192/637Problematyka edukacji i młodzieży w 2006 roku na łamach prasy lokalnej686 Czerepaniak - Walczak Maria

178/560Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży gimnazjalnej w środowisku
wiejskim.

687 Zacha Zdzisław

216/401Nastolatek w rodziniev z problemem alkoholowym - plany życiowe688 Murawska Anna

302/2055/brak zgody/Wychowanie moralne w Związku Harcerstwa Polskiego689 Sowiński Andrzej

192/1849Motywy korzystania z kawiarenki internetowej690 Czerepaniak - Walczak Maria

302/223Istota i fenomen agresji w opinii gimnazjalistów691 Andrukowicz Wiesław

238/1449Zadania Policyjnej Izby Dziecka692 Zimny Tomasz

192/638Agresja w poglądach i doświadczeniach uczniów szkół średnich693 Mańczak Jacek

238/41Nastawienia nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami
liceum, a przejawiane postawy interpersonalne młodzieży

694 Krysiak Włodzimierz

302/2056Czas wolny ludzi starych w Polsce i w Niemczech695 Żółkowska Teresa

238/1450Wartość rodzeństwa w procesie wzrastania i rozwoju696 Kromolicka Barbara

238/42Działalność dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza Szkoły Podstawowej nr
1 im. Adama Mickiewicza w Połczynie Zdroju w latach 1945-2008

697 Magiera Elżbieta

302/2057Moralne aspekty relacji ojca z dzieckiem w wieku dorastania698 Sowiński Andrzej

178/561Psychospołeczne czynniki palenia papierosów wśród młodzieży szkolnej.699 Andrukowicz Wiesław

238/1451Zagrożenia czasu wolnego młodzieży - uczestników grup rówieśniczych700 Sowiński Andrzej

192/1121Miłość jako wartość w zyciu rodzinnym.701 Sowiński Andrzej



302/224Realizacja funkcji opiekuńczo - wychowawczej przez ojców dzieci w wieku
przedszkolnym

702 Kromolicka Barbara

178/761Pojęcie wstydu w świadomości uczniów gimnazjum.703 Czerepaniak - Walczak Maria

192/1850Modele rodziny w treściach książek wydawnictwa MAC Edukacja704 Czerepaniak - Walczak Maria

178/562Patologie społeczne występujące wśród młodzieży w środowisku wiejskim.705 Zimny Tomasz

192/1851Wiedza studentów na temat prowadzenia własnej działalności
samokształceniowej

706 Jaroni Elżbieta

178/762Działania pomocowe świetlic środowiskowych.707 Murawska Anna

238/43Poczucie wolności, jako czynnik warunkujący zaangażowanie w proces
resocjalizacji

708 Świrko-Pilipczuk Janina

238/1492brak zgody;
Samotne macierzyństwo w opinii młodych samotnych matek

709 Czerepaniak - Walczak Maria

238/1452Walory wychowawcze turystyki młodziezy szkolnej710 Sowiński Andrzej

192/639Przekroczenie progu uczelni jako rytuał przejścia spłecznej granicy młodości
w dorosłość

711 Nowotniak Justyna

216/913Aspiracje zyciowe młodzieży gimnazjalnej w małym mieście712 Zimny Tomasz

178/373Nieletni przestępcy wychowani bez ojca.713 Wenta Kazimierz

302/2058/brak zgody/Aspekty moralne aktywności wolnoczasowej młodzieży w
środowisku wiejskim na podstawie Środowiskowych Ognisk wychowawczych
w gminie Suchań

714 Sowiński Andrzej

216/914Czynniki decydujące i singlowski stylu życia715 Żółkowska Teresa

216/402Model małżeństwa i rodziny preferrowany przez młodych dorosłych716 Czerepaniak - Walczak Maria

216/403Wpływ gier kopmputerowych ba zachowania agresywne młodzieży
gimnazjalnej

717 Perzycka Elżbieta

216/915Autorytet nauczyciela wychowawcy a przejawiane postawy intrapersonalne
młodziezy w liceum ogólnokształcacym

718 Krysiak Włodzimierz

192/640Samotność i osamotnienie ludzi starych w Domu Pomocy Społecznej719 Bugajska Beata

178/563Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych mieszkańców internatu.720 Sowiński Andrzej

178/564Działalność i rola kuratora sądowego w diagnozie opiekuńczo -
wychowawczej.

721 Sowiński Andrzej

238/1453Realizacja funkcji wychowawczej przez dom rodzicielski dziecka w młodszym
wieku szkolnym

722 Krysiak Włodzimierz

238/1454Wokół istoty i fenomenu arteterapii723 Andrukowicz Wiesław

178/374Domowy kościół jako grupa wsparcia społecznego.724 Barbara Kromolicka

238/44Samodzielność życiowa dzieci wychowujących się w rodzinie migracyjnej w
wieku szkoły podstawowej

725 Kromolicka Barbara

192/641Media a kształtowanie się zachowań społecznych uczniów klas szóstych we
współczesnej rodzinie

726 Morcinek Urszula

302/2059/brak zgody/Atmofera wychowawcza w domu rodzinnym a internalizacja norm
szkolnych uczniów gimnazjum

727 Krysiak Włodzimierz

216/404System wartości studentów, a ich styl życia728 Sowiński Andrzej

192/642Preferowany styl wychowania w rodzinie a internalizacja norm grupowych
młodzieży

729 Krysiak Włodzimierz

192/1122Rola rodziny niepełnej  - samotnej matki w wychowaniu dziecka.730 Świrko - Pilipczuk Janina

216/1845Przestępstwa i ich sprawcy731 Rempel Wiesława

216/405Atmosfera wychowawcza w rodzinach z problemem alkoholowym a
przestępczość nieletnich

732 Bereźnicki Franciszek

178/375Wpływ samooceny na zachowania autodestruktywne młodzieży.733 Jackowska Ewa

238/45Kobiety z problemem alkoholowym w gorzowskim Ośrodku Terapii
Uzależnień

734 Rzepa Teresa

192/1123Przestępczość nieletnich jako objaw społecznych niedostosowania.735 Rempel Wiesława


