PROTOKÓŁ KOMISJI WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH dotyczy podziału środków
przyznanych przez MNiSzW na utrzymanie potencjału badawczego
jednostki naukowej w roku 2015
Komisja w składzie:
Przewodniczący:
ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. UKSW
Członkowie:
dr hab. Witold Starnawski, prof. UKSW
dr hab. Barbara Galas
dr Izabela Gątarek
dr Beata Krajewska
dr Ewa Kulawska
mgr Maria Cerba
na posiedzeniu dnia 1 kwietnia 2015 r. postanowiła podzielić przyznane środki na następujące
projekty badawcze:

Zadania badawcze
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20.

Wychowanie ekologiczne na łamach periodyków w Drugiej Rzeczypospolitej (kontynuacja) -dr hab. Edyta
Wolter, prof. UKSW
Aktualność pedagogii osoby - dr hab. Witold Starnawski, prof. UKSW
Zadania, możliwości i granice kształtowania kompetencji moralnych na lekcjach etyki w gimnazjum - cz. 2 ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. UKSW
Zdobycze, odcienie i ograniczenia romantycznej hagiografii - dr Małgorzata Burta
Współczesne zagrożenia - świat wirtualny szanse czy pułapka? - dr Izabela Gątarek
Wielowymiarowość
niepełnosprawności
intelektualnej
twórczość, odtwórczość
przedstawieniowa i formalna w działalności artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną - dr
Kinga Krawiecka
Uwarunkowania socjalizacyjne i indywidualne sukcesu szkolnego uczniów w edukacji wczesnoszkolnej badania longitudinalne - dr Ewa Kulawska
Żydowska pedagogika - prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz
Metody rozwijania empatii u dzieci - mgr Maciej Ciechomski
Rehabilitacja i edukacja osób z dysfunkcją wzroku - dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, prof. UKSW
Funkcjonowanie rodzin skazanych - dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW
Instytucje i formy opieki oraz wsparcia dziecka i rodziny - dr Beata Krajewska
Walory praktyczności edukacji globalnej - ks. dr Zbigniew Babicki
Edukacja i praca w całożyciowym rozwoju człowieka - dr hab. Barbara Baraniak, prof. UKSW
Dynamika orientacji społecznych, wartości, aspiracji i planów życiowych młodzieży w zmieniającym się
społeczeństwie (kontynuacja) - dr hab. Barbara Galas
Towarzystwo Salezjańskie wobec wyzwań edukacyjnych w latach 1918-1939 - ks. dr hab. Jan
Niewęgłowski, prof. UKSW
Opracowanie koncepcji poradnictwa rodzinnego ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Coachingu
rodzinnego oraz jego wstępna ewaluacja - ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. UKSW
Etyka w szkole - luksus czy konieczność? (konferencja naukowa) - ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof.
UKSW
Osoba z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej. Dwa światy - jedność w praktyce
edukacyjno-rehabilitacyjnej, zawodowej i twórczej (konferencja naukowa) - dr Kinga Krawiecka; dr
Emilia Śmiechowska-Petrovskii
Osoba z niepełnosprawnością - aktywizacja, twórczość, edukacja - dr Kinga Krawiecka; dr Emilia

Przewidywany
koszt
dofinansowania
dotacją

3 250,00 zł
2 100,00 zł
5 300,00 zł
0,00 zł
2 600,00 zł

1 500,00 zł
2 600,00 zł
5 300,00 zł
2 600,00 zł
5 500,00 zł
4 750,00 zł
1 850,00 zł
2 600,00 zł
5 300,00 zł
2 500,00 zł
2 858,00 zł
5 300,00 zł
4 000,00 zł

4 000,00 zł
7 200,00 zł

21.
22.
23.
24.

Śmiechowska-Petrovskij
Ks. Bosko i system prewencyjny w wypowiedziach papieży (publikacja naukowa) - ks. dr hab. Stanisław
Chrobak, prof. UKSW
Forum Pedagogiczne (czasopismo wydziałowe) - ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. UKSW
Dofinansowanie Biblioteki
Rezerwa Dziekana
Razem

4 516,00 zł
8 100,00 zł
7 513,69 zł
16 100,77 zł
107 338,46 zł

Kierownicy projektów zobowiązani są do podpisania umów z Dziekan dr. hab. Jadwigą Kuczyńską-Kwapisz,
prof. UKSW zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 12/2015 Rektora UKSW z dnia 5 marca 2015 r.,
natomiast wyniki prac przedstawią Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych do dnia 20 listopada 2015 r.

