
Temat badawczy Kierownik 

Psychologia mężczyzn w kontekście nowych modeli męskości w życiu rodzinnym dr A. Nowakowska

Europejski wymiar edukacji w kontekście polityki edukacyjnej Unii Europejskiej mgr E. Żyłkiewicz-Płońska

Czy farciarze i pechowcy będą się różnić w zakresie skłonności do podejmowania ryzyka, w zależności od przyjętej perspektywy? dr M. Kolemba

Międzykulturowa edukacja nieformalna w Polsce na przykładzie działalności organizacji pozarządowych w świetle badań własnych mgr A. Młynarczuk-Sokołowska

Życie duchowe nauczycieli mgr E. Krysztofik-Gogol

Uwarunkowania rozwoju zawodowego nauczycieli plastyki dr B. Kunat

Wsparcie mentoringowe w edukacji dzieci i młodzieży mgr A. Butarewicz

Strategia oddziaływań pedagogicznych w wymiarze międzypokoleniowym w środowiskach wiejskich województwa podlaskiego mgr A. Rudnik

Obrazy dzieciństwa w kinie szwedzkim na przykładzie filmów I. Bergmana, L. Moodyssona i R. Ostlunda mgr T. Adamski

Bajka międzykulturowa–nowy rodzaj bajki terapeutycznej dr A. Józefowicz

Podstawy prawne szkolnictwa salezjańskiego na ziemiach polskich w okresie Drugiej Rzeczypospolitej mgr Ł. Kalisz

Edukacja muzealna wobec potrzeb dziecka dr U. Wróblewska

Treści kształcenia jako element procesu dydaktyczno-wychowawczego dr A. Szwarc

Praca z uczniem o specjalnym potrzebach edukacyjnych dr M. Zińczuk

Identyfikacje społeczne nieletnich umieszczonych w placówkach resocjalizacyjnych mgr K. Konaszewski

Przemoc szkolna–aspekty prawno-kryminologiczne mgr T. Prymak

Rodzina z problemem alkoholowym–wsparcie systemowe mgr A. Sołbut
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Wpływ orientacji życiowej kobiet na postawy wobec macierzyństwa mgr A. Sobolewska-Popko

Środowisko socjokulturowe w mikroprzedsiębiorstw mgr A. M. Korzińska

Uwarunkowania przestępstw dokonywanych przez osoby niepełnosprawne dr M. Bilewicz

Stan rozwoju nauk pedagogicznych w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku - kierownik:  dr M. Kowalczuk-Walędziak

Poczucie nudy przez nauczycieli w środowisku szkolnym: jej społeczne i osobowościowe determinanty oraz wpływ na poziom

zadowolenia z pracy
dr M. Rusaczuk

Twórcze orientacje życiowe nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej mgr M. Wyszyńska

Analfabetyzm funkcjonalny ludzi dorosłych i jego uwarunkowania mgr U. Dmochowska

Tożsamość narodowa młodzieży Polonii rumuńskiej na Bukowinie -kierownik: mgr U. Namiotko

Wychowanie w rodzinie z problemem alkoholowym a postawy rodzicielskie przyjmowane przez Dorosłe Dzieci Alkoholików mgr A. Chańko

Samouprzedmiotowienie a struktura ja cielesnego mgr M. Kisielewska


