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Tematyka badań naukowych  

realizowanych przez pracowników  

Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w ramach badań statutowych, 

w latach 2015-2016 

 
 
• Jakość pomocy psychopedagogicznej w edukacji wczesnoszkolnej na terenie województwa świętokrzyskiego 

– kierownik projektu: dr hab. Mirosław Babiarz, prof. UJK 

• Pokolenia nauczycieli polskich w kontekście współczesnych przemian społeczno-kulturowych – kierownik 

projektu: prof. zw. dr hab. Wanda Dróżka 

• Teoretyczne podstawy dynamicznych metod badań ilościowych w pedagogice – kierownik projektu: dr hab. 

Darya Filatova 

• Aktywność i sprawność fizyczna dzieci i młodzieży szkolnej i jej uwarunkowania – kierownik projektu:                  

prof. zw. dr hab. Andrzej Jopkiewicz 

• „Zdrowie poznawcze” jako wskaźnik osiągnięć szkolnych dzieci i młodzieży – kierownik projektu: dr Agata 

Jopkiewicz 

• Uwarunkowania kształtowania kompetencji komunikacyjnych   i hermeneutycznych studentów pedagogiki                 

- przyszłych pedagogów  i nauczycieli – kierownik projektu: dr Małgorzata Kaliszewska 

• Literacka i językowa edukacja dzieci wczesnoszkolnych – nurty, konwencje, tematy – kierownik projektu:                 

dr hab. Marek Kątny, prof. UJK 

• Predyktory inkluzyjno-katalaktycznego procesu reintegracji osób wykluczonych – kierownik projektu:                        

dr hab. Anna Kieszkowska, prof. UJK 

• Interpretacje wokalne utworów kompozytorów europejskich – kierownik projektu: dr hab. Monika Kolasa-

Hladikova, prof. UJK 

• Edukacja wobec cyfrowej rzeczywistości – kierownik projektu: dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK 

• Relacje formy do treści dzieła sztuki  w obszarze geometrii dyskursywnej – kierownik projektu:                                 

prof. zw. dr hab. Wiesław Łuczaj 

• Nowe media a kształtowanie formy i treści w malarstwie – kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Ryszard 

Ługowski 

• Studia z życia muzycznego regionu świętokrzyskiego. Tradycja – współczesność – kierownik projektu:                       

dr hab. Wiktor Łyjak, prof. UJK 

• Dzieciństwo we współczesnej rodzinie polskiej. Zaniedbywanie dzieci przez rodziców pracujących zawodowo 

– kierownik projektu: prof. zw. dr hab.  Bożena Matyjas 

• Promocja współczesnej polskiej i fińskiej muzyki instrumentalnej – kierownik projektu:                                           

prof. zw. dr hab. Jerzy Mądrawski 

• Sposób myślenia młodego pokolenia na temat rzeczywistości, sensie i celu życia – kierownik projektu:                        

dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska, prof. UJK 

• Od obrazu do dźwięku. Interpretacja obrazowania natury – kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Marek 

Mizera 
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• Struktura, kultura, natura. Wieloznaczność rozwiązań strukturalnych obrazu w odniesieniu do form 

występujących  w naturze bądź będących dziełem człowieka – kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Ewa 

Pełka-Wierzbicka 

• Szkolnictwo wyższe w Polsce w XX  i XXI wieku – kierownik projektu: dr Marzena Pękowska 

• Działalność polskich organizacji społecznych pomagających dzieciom w latach 1914-1939 – kierownik 

projektu: dr hab. Małgorzata Przeniosło, prof. UJK 

• Kreatywność i inne zasoby osobiste  w radzeniu sobie  z sytuacjami trudnymi przez młodzież i dorosłych – 

kierownik projektu: dr hab. Irena Pufal-Struzik, prof. UJK 

• Struktury przestrzenne o charakterze environment tworzone za pomocą projekcji obrazów ruchomych                         

i emisji dźwięku – kierownik projektu: dr hab. Tomasz Sikorski, prof. UJK 

• Istnienie – krajobraz poza czasem. Kontrast  a podobieństwo pejzażu świętokrzyskiego i naddnieprzańskiego 

– kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Władysław Szczepański 

• Funkcje i role współczesnego nauczyciela  w kontekście wyzwań edukacyjnych – kierownik projektu:                  

dr hab. Jolanta Szempruch, prof. UJK 

• Szkoła-nauczyciel-uczeń w kulturze neoliberalnej – kierownik projektu: dr Agnieszka Szplit 

• Od koncepcji do realizacji dzieła. Zapis zjawiska malarskiego w kontekście procesu twórczego – kierownik 

projektu: prof. zw. dr hab. Urszula Ślusarczyk 

• „Podróż do środka” –  wielokulturowość w  polskiej sztuce współczesnej na przykładzie twórczości artystów 

Instytutu Sztuk Pięknych UJK w Kielcach – kierownik projektu: dr  Wojciech Wierzbicki 

• Przeobrażenia w sferze aksjonormatywnej młodzieży i dorosłych – kontekst społeczny  i edukacyjny                           

– kierownik projektu: dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK 

• Sytuacja opiekuńczo-wychowawcza  i edukacyjna dzieci  i młodzieży w rodzinach ryzyka – kierownik 

projektu: dr Małgorzata Wolska-Długosz 

• Dojrzałość szkolna dzieci urodzonych przedwcześnie i jej uwarunkowania w kontekście modyfikatorów 

biomedycznych  i zasobów psychospołecznych rodziny – kierownik projektu: dr Monika Zaręba 

• Predykcja przyszłości zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej młodzieży z różnych środowisk regionu 

świętokrzyskiego – kierownik projektu: dr hab. Bożena Zawadzka, prof. UJK 

• Współistnienie technik tradycyjnych  z mediami alternatywnymi w obszarze rysunku, malarstwa, grafiki                        

–    kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Ziołowicz 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


