
Wykaz tytułów prac dyplomowych

Humanistyczny, pedagogika, pedagogika pracy, absolwent

Uniwersytet Szczeciński
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

SygnaturaTytuł pracyLp. Promotor

127/2400Rola warsztatów w procesie aktywizacji zawodowej bezrobotnej młodzieży1 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2401Sytuacja materialno-bytowa bezrobotnych i działania pomocowe na terenie
miasta Szczecina

2 Tomasz Zimny

127/2402Aspiracje zawodowe kobiet na przykładzie NFZ oddział w Szczecinie3 Tomasz Zimny

127/2305Rola popularności wychowanka domu dziecka na jego życie w instytucji4 Kazimierz Wenta

127/2403Postawy młodzieży szkół licealnych wobec narkomanii5 Teresa Żółkowska

127/2404Postawy społeczne wobec wiejskiego klubu sportowego "Witniczanka "
Witnica

6 Teresa Żółkowska

127/2405Powieści J.K.Rowling jako środek wychowania7 Maria Czerepaniak -Walczak

127/2306Zachowania agresywne w opinii uczniów w szkole podstawowej8 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2406Rodzina zagrożona bezrobociem jako środowisko społeczno-wychowawcze9 Teresa Żółkowska

127/2407Wpływ pracy zawodowej zmianowej maszynisty kolejowego na wypełnianie
przez niego poszczególnych ról -pozycji w rodzinie

10 Kazimierz Wenta

127/2408Wypalenie zawodowe przedstawicieli handlowych11 Maria Czerepaniak -Walczak

192/698Aktywność czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym12 Żółkowska Teresa

127/2307Rehabilitacja pacjentów z psychozami schizofrenicznymi na oddziale
dziennym

13 Kazimierz Wenta

127/2308Aspiracje edukacyjne młodzieży gimnazjalnej objętej pomocą społeczną14 Maria Czerepaniak-Walczak

127/2409Subkultury młodzieżowe w opinii uczniów szkól średnich15 Teresa Żółkowska

192/700Wypalenie zawodowe wśród pracowniów publicznych służb zatrudnienia16 Wenta Kazimierz

127/2309Sytuacja dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym17 Kazimierz Wenta

192/701Środowiskowe uwarunkowania aspiracji młodzieży licealnej18 Żółkowska Teresa

127/2310Wpływ szkoły integracyjnej na kształtowanie pozycji społecznej dzieci
niepełnosprawnych

19 Kazimierz Wenta

127/2343Czynniki kształtujące współczesny model żywienia20 Włodzisław Zeidler

127/2410Zachowania publiczności sportowej na przykładzie kibiców MKS"Pogoń
Szczecin

21 Teresa Żółkowska

127/2411Formy przemocy wśród uczniów gimnazjum22 Teresa Żółkowska

192/703Media w życiu codziennym młodych ludzi23 Wenta Kazimierz

127/2311Wpływ sytuacji stresowych na życie współczesnej kobiety24 Kazimierz Wenta

127/2312Niepełnosprawność a funkcjonowanie szkolne dzieci i młodzieży
przebywających w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

25 Kazimierz Wenta

216/2000brak zgody/ Poziom satysfakcji zawodowej i aspiracji policjanta26 Żółkowska Teresa

127/2313Przemoc w życiu młodzieży gimnazjalnej27 Włodzisław Zeidler

192/706Kształcenie ustawiczne i doskonalenie zawodowe pracowników28 Wenta Kazimierz

127/2314Sukcesy i niepowodzenia młodzieży zasadniczej szkoły zawodowej29 Maria Czerepaniak-Walczak

192/707Wpływ mediów na kształtowanie się wyobraźni dzieci30 Perzycka Elżbieta

127/2315System wartości osób uzależnionych od alkoholu.31 Helena Łaś

192/708Techniki multimedialne w pracy z dzieckiem dyslektycznym32 Wenta Kazimierz

192/709Internet w życiu współczesnych dzieci33 Perzycka Elżbieta

127/2316Rozwój zawodowy nauczyciela u progu XXI wieku34 Kazimierz Wenta



216/982Telewizja w kształtowaniu osobowości dzieci w młodszym wieku szkolnym.35 Wenta Kazimierz

216/983Interaktywne gry sieciowe - współczesne zagrożenie procesu wychowania w
wieku adolescencji.

36 Stachura Artur

127/2317Proces rewalidacji dziecka autystycznego w średniej szkole publicznej o
charakterze integracyjnym

37 Helena Łaś

127/2318Agresja u dzieci i młodzieży jako problem współczesnej szkoły38 Kazimierz Wenta

192/711Sytuacja szkolna wychowanków Domu Dziecka na podstawie Domu Dziecka
nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

39 Żółkowska Teresa

216/984Internet jako źródło wiedzy i uzależnień wśród studentów.40 Wenta Kazimierz

192/712Kompetencje informacyjne uczniów liceum41 Perzycka Elżbieta

127/2412Media  i ich wpływ na psychofizyczny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym42 Kazimierz Wenta

127/2413Aktywizacja zawodowa bezrobotnych na terenie województwa
Zachodniopomorskiego.

43 Kazimierz Wenta

127/2320Możliwości resocjalizacyjne młodzieży w młodzieżowym ośrodku szkolno -
wychowawczym.

44 Kazimierz Wenta

127/2321Proces resocjalizacyjny w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w
Trzebieży

45 Tomasz Zimny

127/2323Obszary zagrożeń wynikające z eksploatacji technik komputerowych46 Kazimierz Wenta

127/2322Internet w swobodnej wymianie informacji47 Kazimierz Wenta

127/2324Społeczne skutki bezrobocia w miejscowości Troszyn48 Włodzisław Zeidler

192/714Związek pomiędzy niepowodzeniami szkolnymi dzieci w klasach IV - VI a
aktywnością zawodową rodziców

49 Stachura Artur

216/985Wpływ oglądania telewizji na kształtowanie zachowania i postaw dziecka w
młodszym wieku szkolnym.

50 Stachura Artur

192/715Rodzina rozbita a rozwój dziecka51 Wenta Kazimierz

216/986Rodzina a narkomania Uwarunkowania rodzinne zjawiska narkomanii wśród
wychowanków Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Starych
Brynkach.

52 Stachura Artur

192/717Dokształcanie pracowników w państwowym zakładzie pracy (na przykładzie
Sądu Rejonowego w Myśliborzu)

53 Perzycka Elżbieta

127/2414Przystosowanie społeczne dzieci z rodziny bezrobotnej54 Teresa Żółkowska

127/2325Profilaktyka narkomanii w sieci55 Maria Czerepaniak-Walczak

127/2326Aspiracje życiowe dorastającej młodzieży56 Maria Czerepaniak-Walczak

127/2327Samotne rodzicielstwo w Polsce-problematyka pedagogiczna.57 Kazimierz Wenta

216/987Zachowania agresywne wśród uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej.58 Żółkowska Teresa

216/988Narodziny dziecka w życiu rodziny.59 Wenta Kazimierz

216/989Postawy rodzicielskie ich wpływ na wychowanie dzieci.60 Wenta Kazimierz

127/2328Motywy kształecenia i doskonalenia zawodowego pracownikówG.E. ENEA
S.A.Rejonu Energetycznego Szczecin

61 Włodzisław Zeidler

216/990Rodzina wobec zjawiska uzależnienia od środków psychoaktywnych.62 Żółkowska Teresa

192/726Funkcjonowanie poradnictwa zawodowego dla młodzieży na przykładzie
młodzieżowego biura pracy oraz młodzieżowego centrum kariery w OHP
Stargard

63 Stachura Artur

127/2329Konflikt społezcny i jego uwarunkowania w szkole jako zakładzie pracy64 Kazimierz Wenta

127/2415Aktywność bezrobotnych z miasta Szczecina w poszukiwaniu pracy65 Tomasz Zimny

216/991Kształtowanie uzdolnień przez muzykę.66 Wenta Kazimierz

127/2330Szkolenia pracownicze jako czynnik rozwoju zawodowego nauczyciela67 Kazimierz Wenta

127/2331Psychologiczne problemy słuchaczy Szczecińskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku

68 Włodzisław Zeidler

192/728Motywacja jako czynnik warunkujący efektywność pracy policjanta69 Perzycka Elżbieta

192/729Wołanie o pomoc - czy samobójstwa podejmowane przez młodzież można
przewidzieć?

70 Perzycka Elżbieta

127/2416Funkcjonowanie dziecka w rodzinie dotkniętej bezrobociem71 Tomasz Zimny



216/992Osoba niepełnosprawna na rynku pracy.72 Wenta Kazimierz

216/993Wiedza obywatelska pracowników a postawy prezentowane wobec związku
zawodowego.

73 Wenta Kazimierz

216/994Uspołecznienie dzieci sześcioletnich uczęszczających do przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych.

74 Żółkowska Teresa

216/995Wypalenie zawodowe pielęgniarek onkologicznych.75 Żółkowska Teresa

192/731Działania pedagogiczne wspierające pomyślny start ucznia w szkole76 Wenta Kazimierz

127/2417Studium przypadku zabójcy77 Teresa Żółkowska

216/996Rozwój zawodowy pracowników administracji skarbowej78 Perzycka Elżbieta

127/2332Budżet czasu a umiejętność gospodarowania czasem79 Włodzisław Zeidler

127/2418Metody aktywnego poszukiwania pracy i komunikowanie się z pracodawcą80 Tomasz Zimny

192/734Oddziaływanie Internetu na kreatywność uczenia się81 Wenta Kazimierz

127/2333Integracja ról społecznych pracowników banku82 Maria Czerepaniak-Walczak

192/735 Wpływ środowiska rodzinnego na agresywne zachowania nieletnich
przestępców

83 Żółkowska Teresa

216/997Wpływ nauczyciela wychowawcy na kształtowanie postaw interpersonalnych
uczniów gimnazjum

84 Perzycka Elżbieta

127/2334Styl życia oficera dawniej i dziś.85 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2419Prestiż zawodowy w opinii studentów studiów zaocznych86 Tomasz Zimny

127/2420Miejsce w zespole klasowym uczniów osiągających sukces szkolny87 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2335Kwatera Główna Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód przykładem
dla młodzieży Szczecina współpracy przedstawicieli narodów Unii
Europejskiej

88 Tomasz Zimny

127/2421Czas wolny młodzieży licealnej89 Teresa Żółkowska

127/2422Aktywność bezrobotnychw poszukiwaniu pracy w małych miejscowościach i
wsiach na przykładzie Gminy Płoty

90 Tomasz Zimny

192/740Społeczne przyczyny narkomanii wśród młodzieży ponadgimnazjalnej91 Stachura Artur

127/2336Motywacja personelu w firmie handlowej92 Kazimierz Wenta

192/743Motywowanie pracowników i komunikowanie się w przedsiębiorstwie93 Wenta Kazimierz

192/744Wychowanie dziecka z ADHD94 Wenta Kazimierz

127/2337Postawy młodzieży z liceum ogólnokształcącego wobec rówieśników
uzależnionych od alkoholu i narkotyków

95 Helena Łaś

192/749Dzieci z rodzin patplogicznych z uzależnieniem od alkoholu w środowisku
szkolnym, w świetle badań własnych

96 Stachura Artur

192/750Poziom uspołecznienia dzieci ze znacznym stopniem niepełnosprawności
intelektualnej

97 Żółkowska Teresa

216/998brak zgody/ Czynniki wpływające na aspiracje zawodowe studentów
wybranych uczelni wyższych

98 Stachura Artur

192/751Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży kończącej liceum
ogólnokształcące

99 Żółkowska Teresa

192/753Wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek100 Żółkowska Teresa

192/755Metody wychowawcze we współczesnej rodzinie101 Wenta Kazimierz

127/2338Rozwój zawodowy jako podstawa powodzenia na rynku pracy102 Włodzisław Zeidler

216/999Stereotypy kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu103 Westphal Werner

127/2423Grupa Usamodzielnienia w procesie dorastania wychowanków domów
dziecka

104 Maria Czerepaniak - Walczak

216/1000Wypalenie zawodowe pracownika socjalnego105 Żółkowska Teresa

127/2339Praca zawodowa i jej wpływ na rozwój pracownika106 Kazimierz Wenta

127/2424Zainteresowania muzyczne współczesnej młodzieży107 Maria Czerepaniak-Walczak

127/2425Stosunek społeczności lokalnej do osób niepełnosprawnych108 Teresa Żółkowska

127/2426Bycie bezdomnym .Analiza zjawiska w oparciu o opinie bezdomnych
mężczyzn przebywających w schronisku im.Św.Brata Alberta w Gorzowie
Wlkp.

109 Teresa Żółkowska



192/762Przystosowanie społeczne wychowanków Domu Dziecka w Binowie110 Żółkowska Teresa

192/764Funkcjonowanie dziecka dyslektycznego w środowisku szkolnym111 Żółkowska Teresa

127/2340Przestępczość celna w gminach przygranicznych - jej przyczyny, skala oraz
instytucjonalne formy przeciwdziałania na przykładzie urzędu celnego w
świnoujściu

112 Kazimierz Wenta

127/2427Stres a jakość świadczonych usług pielęgniarskich113 Kazimierz Wenta

127/2428Poczucie podmiotowości zawodowej pielęgniarek114 Maria Czerepaniak -Walczak

216/1001Postawy studentów wobec osób niepełnosprawnych115 Perzycka Elżbieta

127/2341Czasopisma jako źródło wartości ciała wśród kobiet116 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2429Rola przedmiotu "podstawy przedsiębiorczości"w   kształtowaniu aspiracji
zawodowych

117 Maria Czerepaniak-Walczak

216/1002Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów klas III gimnazjum  Nr 1 w
Szczecinie

118 Perzycka Elżbieta

127/2342Oddziaływanie reklamy za zachowania społeczne.119 Maria Czerepaniak - Walczak

192/768Środowisko rodzinne dorastającej młodzieży a postawy wobec narkomanii120 Stachura Artur

216/1003Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie jako miejsce
kształtowania umiejętności społeczno-zawodowych osób z głębszą
niepelnosprawnością intelektualną

121 Żółkowska Teresa

127/2430Agresja wśród młodzieży gimnazjalnej122 Teresa Żółkowska

127/2344Dylematy decyzyjne osób poszukujących pracy123 Włodzisław Zeidler

192/778Zachowanie społeczne dzieci z rodzin bezrobotnych124 Żółkowska Teresa

127/2345Założone i realizowane funkcje specjalnych ośrodków szkolno
wychowawczych.

125 Kazimierz Wenta

127/2346Psychospołeczna sytuacja dziecka umieszczanego w rodzinie zastępczej126 Włodzisław Zeidler

127/2431Funkcje telewizji w czasie wolnym młodzieży127 Maria Czerepaniak-Walczak

127/2347Bezrobocie kobiet w Polsce128 Kazimierz Wenta

127/2348Oceny pracownicze możliwości poprawy warunków pracy w PZU na
stanowiskach likwidatora szkód komunikacyjnych i pracownika księgowości.

129 Tomasz Zimny

192/785Syndrom wypalenia zawodowego wśród nauczycieli130 Żółkowska Teresa

192/786Świadomość uczniów i nauczycieli szkół średnich o subkulturach
młodzieżowych

131 Perzycka Elżbieta

127/2349Sytuacja społeczna rodzin ojców alkoholików132 Kazimierz Wenta

192/789Doradztwo zawodowe na współczesnym rynku pracy133 Wenta Kazimierz

127/2350Szkolenie bezrobotnych jako czynnik rozwoju i demokratyzacji edukacji
dorosłych

134 Tomasz Zimny

192/791Wpływ telewizji na zachowanie agresywne dzieci w młodszym wieku
szkolnym

135 Perzycka Elżbieta

127/2351Efektywność szkoleń osób bezrobotnych zarjestrowanych w powiatowym
urzędzie pracy w Goleniowie w latach 2002-2003

136 Maria Czerepaniak -Walczak

127/2352Potrzeby człowieka zaspokajane w procesie pracy.137 Maria Czerepaniak-Walczak

127/2353Sytuacja społeczna kobiety jako ofiary męskiej agresji i przemocy138 Maria Czerepaniak-Walczak

192/795Rodzina a wartości młodzieży gimnazjalnej139 Żółkowska Teresa

216/1004Rola wolontariatu w opiece paliatywnej140 Żółkowska Teresa

127/2432Czas wolny w życiu młodziezy na przykładzie uczniów Publicznego
Gimnazjum w Strzelcach Kraj.

141 Teresa Żółkowska

127/2354Bezrobocie wśród absolwentów.142 Kazimierz Wenta

127/2355Nawyki żywieniowe i upodobania kulinarne mieszkańców województwa
zachodniopomorskiego

143 Maria Czerepaniak -Walczak

192/806Komunikacja interpersonalna w pracy zawodowej nauczyciela144 Perzycka Elżbieta

127/2356Funkcjonowanie indywidualnych programów resocjalizacji skazanych w
zakładach karnych

145 Maria Czerepaniak -Walczak

127/2357Funkcje doradcy zawodu w szkole.146 Maria Czerepaniak-Walczak



127/2358Efektywność treści i form warsztatów autoprezentacji w opinii osób
korzystających z tej formy pomocy. /na przykładzie warsztatów
autoprezentacji organizowanych przez Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej w Szczecinie/

147 Maria Czerepaniak -Walczak

127/2359Recepcja oceny pracowniczej na przykładzie PKO BP SA.148 Maria Czerepaniak-Walczak

192/807Środowiskowe uwarunkowania alkoholizowania się młodzieży z ochotniczych
hufców pracy

149 Kazubowska Urszula

178/2206Wpływ bezrobocia na przemoc w rodzinie150 Zimny Tomasz

192/808Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie powiatu Polickiego151 Zimny Tomasz

216/1005Stres i wypalenie zawodowe na przykładzie pracy nauczyciela152 Stachura Artur

216/1006Reklama w życiu dziecka153 Wenta Kazimierz

192/812Wojskowe style wychowawcze w opinii żołnierzy154 Kazubowska Urszula

127/2360Sposoby przezwyciężania stresu wśród kobiet we współzcesnym świecie155 Kazimierz Wenta

127/2361Wpływ pracy w delegacji na życie i funkcjonowanie rodziny na przykładzie
pracowników Zielonogórskiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu

156 Maria Czerepaniak-Walczak

127/2362Wpływ orientacji i poradnictwa zawodowego w gimnazjum,na wybór szkoły
zawodowej i technikum

157 Tomasz Zimny

127/2363Zjawisko bezrobocia w opiniach osób pracujących i niepracujących158 Helena Łaś

192/816Przystosowanie szkolne dzieci z rodzin niepełnych159 Żółkowska Teresa

192/818Motywowanie studentów do studiowania160 Zimny Tomasz

192/819Przystosowanie społeczne dzieci agresywnych161 Żółkowska Teresa

216/1007Aspiracje życiowe uczniów szkół integracyjnych162 Perzycka Elżbieta

216/1008Syndrom wypalenia zawodowego wśród nauczycieli163 Żółkowska Teresa

216/1009Czynniki warunkujące realizację aspiracji zyciowych i zawodowych kobiet w
rodzinach wojskowych

164 Perzycka Elżbieta

127/2433Formy spędzania czasu wolnego przez studentów165 Teresa Żółkowska

127/2434Przemoc w rodzinie wobec dziecka166 Kazimierz Wenta

216/1010brak zgody/ Aspiracje zyciowe i edukacyjne wychowanków Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Skolwinie

167 Perzycka Elżbieta

192/826Czas wolny uczniów szkoły podstawowej w Szczecinie168 Wenta Kazimierz

127/2435Frykcyjne bezrobocie w zawodzie pielęgniarki169 Kazimierz Wenta

127/2364Choroby zawodowe nauczycieli.170 Maria Czerepaniak-Walczak

127/2365Obrzędy i tradycje kultywowane przez gimnazjalistów w wielkim mieście171 Maria Czerepaniak -Walczak

192/830Wpływ narkomani i przemocy rodzinnej na proces socjalizacji młodzieży172 Kazubowska Urszula

127/2436Wpływ bezrobocia rodziców na niepowodzenia szkolne uczniów173 Tomasz Zimny

216/1011Asiracje życiowe i edukacyjne studentów174 Perzycka Elżbieta

127/2437Lkoholizm wśród młodzieży-zjawisko, przyczyny, profilaktyka na przykładzie
uczniów choszczeńskich szkół ponadpodstawowych

175 Teresa Żółkowska

127/2366Integracja europejska w Zespole Szkół im.Ignacego Łukasiewicza w Policach176 Maria Czerepaniak -Walczak

216/1012brak zgody/ Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych na współczesnym
rynku pracy

177 Stachura Artur

192/836Czynniki motywacyjne a efekty pracy zawodowej178 Wenta Kazimierz

127/2367Rozwój percepcji czasu w wieku szkolnym179 Włodzisław Zeidler

127/2438Doskonalenie nauczycieli w procesie osiągania kolejnych stopni awansu
zawodowego

180 Kazimierz Wenta

216/1013Aspiracje zawodowe kobiet pracujących181 Perzycka Elżbieta

216/1014Przemoc i agresja w środowisku szkoły podstawowej wśród uczniów klasy
IV-VI

182 Żółkowska Teresa

216/1015Kary i nagrody w domu dziecka w opinii wychowawców placówki183 Żółkowska Teresa

178/2207Zainteresowania młodzieży ostatnich klas szkół gimnazjalnych184 Czerepaniak - Walczak Maria

192/841Kobiecy dyskur emancypacyjny w Polsce w świetle prawa kobiet do pracy185 Kazubowska Urszula



192/843Wpływ postaw rodzicielskich na sposób karania i nagradzania dzieci w
rodzinach funkcjonariuszy Staży Granicznej

186 Stachura Artur

192/844Zjawisko agresji wśród młodzieży187 Żółkowska Teresa

216/1016Wpływ trybu pracy rodziców na osiągnięcia szkolne dzieci na podstawie
analizy pracowników Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego

188 Stachura Artur

216/1017Wiedza pedagogiczna we funkcjonowaniu policji189 Wenta Kazimierz

192/846Rola doradcy zawodowego w szkole średniej190 Wenta Kazimierz

127/2439Czynniki generujące chęć uczestnictwa młodzieży w zajęciach
pozalekcyjnych i pozaszkolnych w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.

191 Maria Czerepaniak - Walczak

216/2001Samokształcenie funkcjonariuszy straży granicznej w dziedzinie technologii
informacyjnej i komunikacyjnej

192 Kazubowska Urszula

127/2368Poczucie podmiotowości w zawodzie fryzjera.193 Maria Czerepaniak - Walczak

216/1018Kary i nagrody stosowane w Gimnazjum194 Perzycka Elżbieta

216/1019Wypalenie zawodowe nauczycieli na przykładzie szkół podstawowej i
gimnazjalnej w Maszewie

195 Stachura Artur

216/1020brak zgody/ Rodzicielskie funkcje samotnego ojca196 Wenta Kazimierz

127/2369Zadowolenie z pracy w okresie transormacji ustrojowej.197 Włodzisław Zeidler

192/853Formy wsparcia rodzin przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Przybiernowie

198 Żółkowska Teresa

192/854Aspiracje zawodowe i edukacyjne kobiet bezrobotnych w Pyrzycach199 Perzycka Elżbieta

192/856Aktywizacja zawodowa młodzieży bezrobotnej na przykładzie powiatu
gryfickiego

200 Kazubowska Urszula

127/2370Społeczne wykorzystanie wyników kształcenia zawodowego w rolniczym
centrum kształcenia ustawicznego w Pyrzycach

201 Tomasz Zimny

192/859Resocjalizacja nieletnich na przykladzie młodzieżowego ośrodka
wychowawczego w Trzebieży

202 Kazubowska Urszula

127/2440Rola menedżera w procesie motywacji pracowniczej na przykładzie firmy
"Swedwood"

203 Kazimierz Wenta

192/861Oddziaływanie postaw rodzicielskich na wychowanie dziecka204 Wenta Kazimierz

192/864Funkcje i zadania biblioteki publicznej na przykładzie Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Chojnie

205 Kazubowska Urszula

192/865Proces aktywizacji bezrobotnych206 Zimny Tomasz

216/1021Uzależnienia młodzieży licealnej207 Perzycka Elżbieta

192/866Ideał szefa w opinii załogi208 Wenta Kazimierz

127/2441Zjawisko bezrobocia wśród osób z problemem alkoholowym209 Tomasz Zimny

127/2442Rola internetu w życiu osób niepełnosprawnych.210 Kazimierz Wenta

192/868Praca zawodowa kobiet a sytuacja społeczno - wychowawcza rodziny211 Żółkowska Teresa

127/2443Mity i zabobony w życiu współczesnego człowieka.212 Kazimierz Wenta

127/2371Telewizja jako zagrożenie w rodzinie213 Kazimierz Wenta

127/2372Szanse edukacyjne młodzieży bezdomnej214 Kazimierz Wenta

216/1022Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełsosprawnym intelektualnie215 Żółkowska Teresa

127/2444Wypalenie w pracy zawodowej nauczycieli szkoły podstawowej216 Teresa Żółkowska

127/2445Świadomość młodzieży studenckiej w zakresie procedur świadczeń
emerytalnych

217 Maria Czerepaniak - Walczak

192/872Aktywność edukacyjna pracowników firmy ubezpieczeniowej TUiR WARTA
S.A.

218 Perzycka Elżbieta

192/875Rodzina i praca w życiu kobiety219 Wenta Kazimierz

192/877Postawa studentów pielęgniarstwa wobec zdobywania zawodu220 Zimny Tomasz

127/2373Zdrowie jako wartość221 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2446Oceny pracownicze przydatności treści różnych form edukacyjnych na
stanowisku doradcy handlowego

222 Tomasz Zimny

192/880POczucie jakości życia osób bezdomnych podopiecznych schroniska
Stowarzyszenia Feniks w Szczecinie

223 Żółkowska Teresa



127/2447Zaburzenia socjalizacji dzieci na łamach czasopism kobiecych224 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2374Bezrobocie a sytuacja edukacyjna dzieci225 Helena Łaś

127/2448Czas  wolny bezrobotnych226 Teresa Żółkowska

192/883Wpływ gier komputerowych na kształtowanie postaw młodziezy gimnazjalnej227 Kazubowska Urszula

127/2449Aspiracje współczesne kobiety na przykładzie kobiet pracujących w Akademii
Morskiej

228 Teresa Żółkowska

127/2375Problem kłamstwa jako niedostosowanie społeczne dzieci229 Kazimierz Wenta

192/886Przejawy zachowań asertywnych u młodzieży230 Kazubowska Urszula

127/2376Psychospołeczne aspekty pracy w warunkach  zagrożenia na przykładzie
pracowników energetyki

231 Włodzisław Zeidler

192/889Realizacja zadań kadrowych w instytucjach samorządowych232 Wenta Kazimierz

192/890Oddziaływanie mediów na młodzież studencką jako aspekt pedagogiczny233 Wenta Kazimierz

127/2450Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie
stargardzkim-rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie

234 Tomasz Zimny

127/2377Terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych235 Kazimierz Wenta

192/891Internet jako narzędzie komunikacji dla młodzieży licealnej236 Kazubowski Urszula

127/2378Przyczyny przestępczości nieletnich w Polsce237 Kazimierz Wenta

127/2451Wpływ środków masowego przekazu na agresywne zachowania młodzieży238 Kazimierz Wenta

216/1023Czas wolny pracowników administracji Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie239 Perzycka Elżbieta

216/1024Czas wolny młodzieży licealnej240 Perzycka Elżbieta

127/2379Sytuacja szkolna dzieci z rodzin z problemem alkoholowym241 Maria Czerepaniak - Walczak

192/901Zjawisko agresji u dzieci sześcioletnich w przedszkolu.242 Perzycka Elżbieta

127/2380Wartość pracy w procesie transformacji systemowej243 Włodzisław Zeidler

127/2452Wzory starości prezentowane na łamach czasopism kobiecych244 Maria Czerepaniak-Walczak

127/2453Style pracy doradców zawodowych w PUP w Szczecinie245 Teresa Żółkowska

216/1025System motywowania pracowników a ich efektywność zawodowa246 Wenta Kazimierz

127/2381Wizerunek współczesnej kobiety na tle kariery zawodowej, małżeństwa i
macieżyństwa.

247 Kazimierz Wenta

127/2382Wpływ sytuacji rodzinnej na postrzeganie ucznia w klasie szkolnej.248 Kazimierz Wenta

192/905Aktywność zawodowa bezrobotnej młodzieży.249 Perzycka Elżbieta

192/907Dziecko nieakceptowane w klasie szkolnej.250 Żółkowska Teresa

127/2454Techniki informacyjne w działalności przedsiębiorstwa.251 Kazimierz Wenta

192/909uwarunkowania środowiskowe w rozwoju psychospołecznym dziecka z domu
dziecka.

252 Kazubowska Urszula

216/1026Syndrom wypalenia zawodowego kadry kierowniczej. Uwarunkowania i
możliwości zapobiegania

253 Żółkowska Teresa

127/2455Uwarunkowania i modele rozwiązywania konfliktów w rodzinie254 Teresa Żółkowska

192/912Życie dziecka z zespołem Downa w opiniach środowiska.255 Perzycka Elżbieta

216/1027brak zgody/ Czytelnictwo młodziezy ponadgimnazjalnej256 Perzycka Elżbieta

192/914Wpływ postaw rodzicielskich na relacje dziecko - rodzice aktywni zawodowo
w zawodzie kierowcy.

257 Stachura Artur

192/915Rozwój zawodowy i jego uwarunkowania /na przykładzie pracowników
Stoczni Szczecińskiej Nowa/

258 Perzycka Elżbieta

127/2383Reprezentacja atrybutów czasu wolnego w świadomości studentów259 Maria Czerepaniak -Walczak

127/2384Psychospołeczna sylwetka i osobowość urzędnika.260 Włodzisław Zeidler

127/2456Poziom satysfakcji zawodowej i aspiracji żołnierzy zawodowych na
przykładzie Jednostki Wojskowej nr 4403 w Choszcznie

261 Teresa Żółkowska

127/2457Stres w pracy zawodowej  kadry  kierowniczej262 Kazimierz Wenta

216/1028Kompetencje edukacyjne nauczycieli konsultantów263 Perzycka Elżbieta

216/1029Kompetencje edukacyjne doradcy zawodowego264 Perzycka Elżbieta



127/2385Bezrobocie jako zagrożenie w polskiej rodzinie265 Kazimierz Wenta

192/917Kształcenie podyplomowe pielęgniarek.266 Wenta Kazimierz

192/920Zakres ubóstwa na terenie miasta Słubice i działania pomocowe267 Zimny Tomasz

127/2386Ciało jako wartość w środowisku studentów268 Maria Czerepaniak -Walczak

216/1030Obraz doradcy zawodowego w opinii osób bezrobotnych269 Perzycka Elżbieta

127/2458Wzory starości  na łamach prasy kobiecej270 Maria Czerepaniak - Walczak

192/929Wpływ programów telewizyjnych na agresywne zachowania młodzieży szkoły
średniej.

271 Stachura Artur

216/1031Autorytety w rodzinie i ich oddziaływanie na dzieci272 Wenta Kazimierz

216/1032Praca zawodowa kobiety a rodzina273 Wenta Kazimierz

192/932Wpływ aktywności zawodowej rodziców na relacje we współczesnej rodzinie.274 Stachura Artur

127/2387Wiedza i respektowanie zasad poprawnego odżywiania się u uczniów klas
IV-VI szkoły podstawowej

275 Włodzisław Zeidler

127/2459Społeczne skutki bezrobocia w rodzinie niepełnej276 Tomasz Zimny

127/2460Postawy młodzieży względem zjawiska otyłości277 Teresa Żółkowska

192/935Funkcjonowanie w szkole uczniów z lekką niepełnosprawnoscią intelektualną
przejawiajacych zachowania agresywne.

278 Żółkowska Teresa

192/939Postawy młodziezy ponadgimnazjalnej do służby wojskowej.279 Wenta Kazimierz

127/2388Rola społeczno - zawodowa pracowników socjalnych280 Maria Czerepaniak -Walczak

178/2208Świadomość etosu zawodowego wśród pracowników administracji
samorządowej

281 Wenta Kazimierz

127/2461Mobbing w szkole na przykładzie klasy I "H" w Gimnazjum w Zespole Szkół w
Chojnie

282 Kazimierz Wenta

178/2209Wpływ reklamy na zmiany postaw wśród młodzieży283 Wenta Kazimierz

127/2389Motywy wolontariatu hospicyjnego284 Maria Czerepaniak -Walczak

127/2462Rys monograficzny Zespołu Szkół Nr 5 Centrum Kształcenia Praktycznego w
Stargardzie Szczecińskim.

285 Teresa Zółkowska

192/943Czas wolny ludzi dorosłych.286 Perzycka Elżbieta

127/2390Postawy policjanta wobec dziecka-ofiary przemocy287 Włodzisław Zeidler

127/2391Wpływ agresji na relacje z rodzeństwem288 Włodzisław Zeidler

192/946Postawy rodziców wobec dzieci z wadą słuchu.289 Wenta Kazimierz

127/2392Rodzina a przestępczość nieletnich w Stargardzie Szczecińskim.290 Maria Czerepaniak -Walczak

127/2393Praca zwodowa kobiet a ich sytuacja rodzinna291 Helena Łaś

127/2463Przyczyny i skutki ubóstwa w rodzinie292 Teresa Żółkowska

127/2464Kompetencje komunikacyjne studentów Akademii Morskiej w Szczecinie w
aspekcie rynku pracy

293 Maria Czerepaniak-Walczak

216/1033Autorytet przełożonego294 Perzycka Elżbieta

127/2394Opinie nauczycieli na temat awansu zawodowego po reformie oświatowej295 Włodzisław Zeidler

192/954Policyjna Izba Dziecka w Szczecinie.296 Żółkowska Teresa

216/1034Czas wolny młodzieży licealnej297 Wenta Kazimierz

127/2395Psychospołeczna  sytuacja dzieci przebywających w pogotowiu opiekuńczym298 Zeidler Włodzisław

127/2396Poradnictwo zawodowe w okresie transformacji299 Włodzisław Zeidler

192/957Przyczyny i źródła zachowań agresywnych w szkolnych kontaktach
rówieśniczych.

300 Perzycka Elżbieta

216/1035Znaczenie klasy integracyjnej dla osiągnięć szkolnych uczniów z ADHD301 Stachura Artur

127/2397Udział osób pełnosprawnych i upośledzonyvh umysłowo w amatorskim ruchu
artystycznym na przykładzie Gryfińskiego Domu Kultury

302 Helena Łaś

216/1036Czas wolny młodych małżeństw303 Wenta Kazimierz

192/959Alkoholizm wśród młodziezy licealnej.304 Kazubowska Urszula

192/960Agresja wśród uczniów w średnim wieku szkolnym.305 Kazubowska Urszula



178/2210Przemoc wobec dzieci i młodzieży306 Wenta Kazimierz

192/961Kompetencje informacyjne nauczycieli.307 Perzycka Elżbieta

127/2398Potrzeby ludzkie a motywacja i postawy wobec zakładu pracy308 Włodzisław Zeidler

127/2399Edukacja i praca zawodowa osób z uszkodzeniami motorycznymi309 Helena Łaś

192/964Miejsce tolerancji w zyciu codziennym młodzieży ponadgimnazjaknej.310 Stachura Artur

216/1037Wpływ mediów na aspiracje zawodowe uczniów gimnazjum311 Żółkowska Teresa

192/966Wpływ empatii wyrażanej przez rodziców na wychowanie dziecka w wieku od
0 do 3 lat.

312 Wenta Kazimierz

127/2465Problematyka ojcostwa na łamach czasopism Playboy i CKM313 Maria Czerepaniak - Walczak


