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Sekcja iV obradowała na temat Przedsiębiorczość w relacjach wolnego rynku, prze-
wodniczyli jej:  dr hab. inż. zbigniew matuszczak, prof. am, oraz mgr alicja Sulima. 
Referowali:

– dr Edward Radecki, prof. WSiE w Szczecinie – Postawa przedsiębiorcza jako 
warunek skutecznego funkcjonowania zawodowego,

– dr jan Sikora – Edukacja ekonomiczna jako narzędzie polityki rynku pracy,
– mgr monika muzyka – Przedsiębiorczość jako przykład kompetencji pożądanej na 

rynku pracy,
– dr agnieszka koźlarek – Humanizacja pracy a systemy motywacyjne,
– dr Roman Lewandowski – Świadczenie pracy a kultura przedsiębiorstwa,
– dr katarzyna klimkowska – Studia wyższe jako przestrzeń kształtowania postaw 

przedsiębiorczych studentów na przykładzie studiów translatorskich,
– mgr janusz kowarski – Ponadgimnazjalna szkoła zawodowa a rynek pracy,
– dr hab. inż. zbigniew matuszak, prof. am – Wybrane przedsięwzięcia preorientacji 

zawodowej współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie,

– mgr anna Babicka, mgr anita karyń – Rozwój przedsiębiorczości u dzieci i mło-
dzieży za pomocą gier komputerowych,

– mgr magdalena Pozorska – Przedsiębiorczość polskich emigrantek w Berlinie,
– mgr Paweł Sztuczka – Edukacja a przedsiębiorczość – w drodze do nowoczesnej 

dydaktyki,
– mgr alicja Sulima – Wiedza studentów studiujących na kierunkach humanistycznych 

o możliwościach zarządzania swoimi finansami (doniesienia z badań).
Podsumowania konferencji i przyjęcia wspólnych dla uczestników wszystkich 

sekcji wniosków dokonali: prof. zw. dr hab. Stanisław kaczor oraz dr czesław Plewka, 
prof. WSH TWP.

i ogólnopolska studencka konferencja naukowa  
„od projektu do profesjonalizmu w zawodzie pedagoga”

23 i 24 maja 2011 roku odbyła się  i ogólnopolska Studencka konferencja nauko-
wa „od projektu do profesjonalizmu w zawodzie pedagoga”, której organizatorami 
byli: Studenckie koło naukowe Pedagogów, Samorząd Studencki, zakład Pedagogiki 
opiekuńczo-Wychowawczej, zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej in-
stytutu Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 
w Szczecinie. miejscem obrad była siedziba Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP 
w Szczecinie przy ul. monte cassino 15. W skład komitetu naukowego konferencji 
weszli: prof. zw. dr hab. kazimierz Wenta, prof. zw. dr hab. irena machaj, dr czesław 
Plewka, prof. WSH TWP, dr alina Tomaszewska, dr urszula morcinek.

Podczas konferencji zwrócono uwagę na te dziedziny pedagogiki, które dotyczą 
warunków osiągania sukcesu, a także przyczyn doświadczania niepowodzeń przez 
człowieka na każdym etapie rozwoju i w różnych obszarach jego funkcjonowania. Wy-
mienione zagadnienia rozpatrywane były w kontekście profilaktyki, diagnozy i terapii 
pedagogicznej. 
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do założonych oraz osiągniętych celów konferencji można zaliczyć:
– promowanie aktywności studentów, umożliwienie im przedstawienia refleksji 

z własnych poszukiwań badawczych oraz z pracy w ramach wolontariatu,
– aktywizowanie współpracy między nauczycielami akademickimi a studentami 

w działaniach naukowych i praktycznych studentów,
– zachęcanie studentów do angażowania się w działalność studenckich kół nauko-

wych, 
– promocję uczelni w środowisku lokalnym oraz ponadlokalnym.
W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście oraz studenci, którzy podzielili się 

wnioskami z własnych poszukiwań badawczych, a także przedstawili refleksje z własnej 
aktywności praktycznej.

Studenci przybyli na konferencję byli reprezentantami różnych ośrodków aka-
demickich, między innymi uniwersytetu jagiellońskiego, uniwersytetu im. adama 
mickiewicza w Poznaniu, uniwersytetu Rzeszowskiego, Państwowej Wyższej Szkoły 
zawodowej im. j.a. komeńskiego w Lesznie, akademii Pedagogiki Specjalnej im. ma-
rii grzegorzewskiej w Warszawie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, 
uniwersytetu Szczecińskiego, Wyższej Szkoły nauk Społecznych i Technicznych 
w Radomiu, dolnośląskiej Szkoły Wyższej TWP we Wrocławiu. 

Podczas obrad plenarnych referaty wygłosili:
– prof. zw. dr hab. kazimierz Wenta, rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP 

w Szczecinie – Profesjonalizm pedagoga w teorii chaosu,
– prof. zw. dr hab. Edyta gruszczyk-kolczyńska – Uzdolnione matematycznie dzieci 

– wyniki badań, interpretacje i wnioski,
– dr Barbara Pietrzak-Szymańska – Nauczyciel przedszkola – logopeda, terapeuta, 

wychowawca,
– mgr Barbara michalska, ekspert ds. kRk – Krajowe Ramy Kwalifikacji szansą 

i wyzwaniem dla systemu edukacji.
Po obradach plenarnych odbyły się  prezentacje studenckich kół naukowych:
– koło naukowe Pedagogów Wyższej Szkoły zawodowej im. j.a. komeńskiego 

w Lesznie (aleksandra andrzejewska, maria Bernadek, Bogumiła Bonawen-
turczyk, dawid domagała, małgorzata dyrdół, marzena majer, joanna Pawlak, 
Paulina Pindel, Paulina Stachowiak, justyna Szczepaniak – 10 lat Koła Naukowe-
go Pedagogów działającego przy Instytucie Nauk Edukacyjnych w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej im . J .A . Komeńskiego w Lesznie w doświadczeniach studentów 
i absolwentów),

– koło naukowe Pedagogiki Specjalnej, akademicka grupa inicjatyw WSE 
uam, Poznań (Paulina gołaska – Jak połączyć teorię z praktyką . Sprawozdanie 
z działalności w latach 2008–2011), 

– koło naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych uniwersytetu jagiellońskiego 
(izabela Bogus, anna drewniak, maria dworak – Streetworking, czyli wiara 
w profilaktykę – sprawozdanie z projektów streetworkerskich),

– Studenckie koło naukowe Pedagogów i Pedagogów Specjalnych uniwersytetu 
Rzeszowskiego w Rzeszowie (Barbara Burek, monika gaj, justyna kokoszka, 
Ewa mastej, małgorzata nowicka, katarzyna Tabor, anna Wilk, katarzyna 
Wojtuń, zofia zagroba, angelika zawitkowska-grad – Pedagog wobec problemów 
trajektorii cierpienia rodziców dzieci niepełnosprawnych),



190 informacje z życia uczelni

– koło naukowe miłośników Sztuki instytutu Edukacji artystycznej akademii 
Pedagogiki Specjalnej im. marii grzegorzewskiej, Warszawa (monika gałkow-
ska, Lucyna kraśkiewicz, anna Polońska – Akademia Małego Człowieka – projekt 
warsztatów arteterapeutycznych dla dzieci na drugim etapie edukacyjnym),

– Studenckie koło naukowe Pedagogów, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, 
Szczecin (dr alina Tomaszewska, grażyna Szczepaniak, magdalena Szulc – Po-
stawy rodzicielskie doświadczone w dzieciństwie a postawy przejawiane wobec własnych 
dzieci . Biograficzne refleksje osób doświadczających problemu alkoholowego w rodzinie 
pochodzenia),

– Studenckie koło naukowe młodych dydaktyków matematyki uniwersytetu 
Szczecińskiego (aleksandra Lobermajer – Wybrane przykłady rozbudzania zainte-
resowań matematycznych uczniów na przykładzie pracy studenckiego koła naukowego 
młodych dydaktyków matematyki; dr małgorzata makiewicz, katarzyna jędruch 
– Matematyka innym okiem, czyli „Matematyka w obiektywie”; monika kasjano-
wicz – Porównanie systemu nauczania szkolnego oraz kształcenia matematycznego na 
poziomie wyższym w Polsce i Austrii),

– Studenckie koło naukowe Logików Praktyków, Wyższa Szkoła Humanistyczna 
TWP w Szczecinie (dr małgorzata makiewicz, magdalena kądziela – Logikę 
można polubić); 

– prezentacje indywidualne studentów: marcin głuszyk, dolnośląska Szkoła 
Wyższa TWP, Wrocław – Projekty w edukacji . Przejaw profesjonalizmu czy medialny 
sukces?; Wojciech dorosz, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, Szczecin – Za-
wód pedagoga w ramach terapii i opieki na przykładzie Domu  Pomocy  Społecznej 
w Nowogardzie.

W programie konferencji pierwszego dnia znalazł się również rejs wycieczkowym 
statkiem po porcie w Szczecinie, stanowiący element integracyjny dla wszystkich 
uczestników konferencji.

kolejny dzień konferencji rozpoczął występ grupy artystycznej artcrew z mło-
dzieżowego ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, referaty zaś wygłosili:

– dr n. med. artur kołakowski – ADHD – terapia i funkcjonowanie ucznia w szko-
le, 

– joanna Słowińska, Wydział nauk Społecznych WSP TWP, Warszawa – Telewizja 
i komputer w życiu czterolatka,

– małgorzata Wielądek, Wydział nauk Społecznych WSP TWP, Warszawa – Pra-
widłowa diagnoza przedszkolna pięciolatka a jego kariera szkolna,

– monika kneba, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, Szczecin – Otyłość a osiąg- 
nięcie dojrzałości szkolnej,

– małgorzata gołębiowska, Wydział nauk Społecznych WSP TWP, Warszawa – 
Problem afazji widziany oczami studenta . Czy teoria ma wpływ na praktykę?,

– Sylwia kania, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, Szczecin – Rola bajkoterapii 
na etapie edukacji elementarnej,

– andrzej Sobczyk, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, Szczecin – Radzenie 
sobie ze stresem przez żołnierzy zawodowych.


