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HARMONOGRAM
SOBOTA – 25 listopada 2017 r.
Inkubator Przedsiębiorczości – Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin
8:30-16:30 – Rejestracja uczestników
9:00-9:45

Otwarcie Konferencji – Wystąpienie Gościa Honorowego
Dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS
Media a polityka w perspektywie lokalnej
9:45-10:00 – Przerwa kawowa
Wystąpienia uczestników

10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00

Kształtowanie wtórnego habitusu przez szkolne rytuały – Mariusz Dembiński
Sytuacja osób w wieku 50+ na rynku pracy w Polsce i wybranych krajach Unii
Europejskiej w odniesieniu do polityki aktywizacji zawodowej realizowanej w danym kraju
– Dagmara Golba
Człowiek starszy w aspekcie polityki senioralnej w Polsce, na przykładzie województwa
podkarpackiego – Jolanta Chabaj-Wiater
Senior jako zaangażowany społecznie obywatel – Katarzyna Ziomek-Michalak
Młodzież jako barometr zmian społecznych. Preferowane wartości w świadomości polskiej
młodzieży na podstawie badań socjologicznych – Agnieszka Jurczak
Droga do własnego ojcostwa w oczach mężczyzn w okresie późnej adolescencji i wczesnej
dorosłości – Kamil Janowicz
„Najlepszy TATA na świecie” – w poszukiwaniu nowego wzoru ojcostwa
– Grzegorz Błahut
Dobro dziecka jako nadrzędna przesłanka przy orzekaniu o kontaktach dziecka z rodzicami
po rozwodzie – Julia Rychlińska
Propozycja zmiany art. 38 Konstytucji RP i jej konsekwencje dla prawno-karnej ochrony
dziecka poczętego – Sylwia Soja
12:15 Dyskusja
12:30-13:15 Przerwa obiadowa
Wystąpienia uczestników

13:15

Społeczeństwo (polskie) w obliczu współczesnego ryzyka – Przemysław Wrochna

13:30

Sponsoring seksualny a związki tradycyjne – Małgorzata Kozioł
Pasja pracy czy uzależnienie? Pracoholizm jako jedno z zagrożeń współczesnego świata
– Sylwia Jankowicz
Jak się mają wzorce preferowanych wartości osobistych do wyborów politycznych?
O aksjologicznych przesłankach polaryzacji politycznej Polaków – Piotr Radkiewicz
Migracja muzułmańska jako dopełnienie projektu multikulturowego. Przyszłość czy koniec
państw narodowych? – Barbara Stanisławczyk-Żyła
Czy w dobie rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego jest jeszcze miejsce na przeżycie
estetyczne? Omówienie porównawcze wyników badań przeprowadzonych na przykładzie
społeczeństwa Tanzanii i Polski – Zofia Gralak
Przemiany w duchowości współczesnych Polaków z perspektywy socjologii jakościowej.
Ujęcie teoretyczne – Wiesław Setlak
Migracje polskich Romów do Wielkiej Brytanii – co wiemy? – Elżbieta Mirga-Wójtowicz
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15:15

15:50
16:05
16:20
16:35
16:50
17:05
17:20
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Sytuacja materialna gospodarstw domowych regionu lubelskiego w świetle najnowszych
badań – Krzysztof Sala
15:30 Dyskusja
15:40-15:50 – Przerwa kawowa
Rola mediów w procesie tworzenia, umacniania i rozpowszechniania stereotypów
dotyczących par z różnicą wieku – Róża Szafranek
(Ja) w cichej rozpaczy – droga do samobójstwa – Agnieszka Laskowska
Cyberbullying – problem młodego społeczeństwa internetowego – Wojciech Rodzeń
Społeczeństwo informacyjne. Znaczenie strategii „on-line” w komunikacji podczas
wyborów samorządowych na wybranych przykładach – Tomasz Knecht
Wybrane mechanizmy konstruowania internetowej tożsamość przedsiębiorstwa na
przykładzie polskiej branży IT – Łucja Majczak-Burek
Powody zalecenia o przedłużeniu/zakończeniu środka zapobiegawczego w opiniach
sądowo-psychiatrycznych – Karol Striżyk
Zaburzenia mowy-percepcja społeczności akademickiej. Wyniki badań
– Katarzyna Kokot
Analiza sytuacyjna polskiego życia politycznego i społeczeństwa. Kilka uwag na temat
wielości źródeł władzy w Polsce – Piotr Obacz
17:50 Dyskusja
18:00-18:20 Sesja posterowa – Hol I piętro

Charakterystyka formalna karier młodych Polaków – Karolina Mudło-Głagolska, Marta Lewandowska
Młodzi aktywni - lokalne i ogólnopolskie inicjatywy młodzieżowe oraz rola liderów społecznych
w budowaniu społeczeństwa partycypacyjnego – Katarzyna Słania
Rola rodziny wielodzietnej w kształtowaniu polityki prorodzinnej – Magdalena Masztalerz
Społeczna percepcja administracji. Komentarz i rekomendacje – Andrzej Piasecki
Społeczna percepcja ryzyka – Przemysław Wrochna
Zastosowanie metodologii photovoice w badaniu społeczno-kulturowego kontekstu seksualności młodych
kobiet – Dagmara Dobosz
18:20 Podsumowanie konferencji
21:00-… – Spotkanie integracyjne, Pub Czytelnia, ul. Godebskiego 13

