WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY
Sprawozdanie merytoryczne z wykorzystania środków
statutowych (z tzw. Rezerwy dyrektorów i prodziekana ds. nauki)
w roku 2016 (pozostałych z 2015 r.)

INSTYTUT PEDAGOGIKI
Projekt nr: DS/WP /5152/2015
Rezerwa Dyrektora Instytutu Pedagogiki: dr hab. Izabela Krasiejko
Pozostała kwota z 2015 roku: 13.131,83 zł
Wykaz wykonawców: dr Mariola Mirowska, dr Hanna Wiśniewska-Śliwińska, dr Beata
Zajęcka, dr Agnieszka Kozerska, mgr Karol Motyl, mgr Katarzyna Zalas, mgr Anna Irasiak,
mgr Wioleta Duda, mgr Dorota Gmyrek, mgr Marta Zając, dr Andrzej Margasiński ,dr Joanna
Górna, dr Anna Pierzchała, dr Sylwia Kita, dr Zbigniew Wieczorek, dr Zbigniew Łęski, dr
Dorota Gębuś, dr Adrianna Sarnat – Ciastko, dr Anna Banasiak. Dr Ewa Repelewicz, dr hab.
prof. AJD Daniel Kukla, dr hab. prof. AJD Bernd Ertelt, dr hab. prof. AJD Jarosław Jagieła.
Osiągnięte cele badawcze przez autora (zespół):
Cel badań:
Zbadanie i opis współczesnych teorii pedagogicznych oraz wdrażania ich w praktyce.
Upowszechnienie wyników badań prowadzonych przez pracowników Instytutu Pedagogiki.
Przedyskutowanie własnych koncepcji z pracownikami innych ośrodków naukowych w kraju
i za granicą. Nawiązanie kontaktów naukowych z pracownikami uczelni krajowych i
zagranicznych.
Opis zrealizowanych prac:
Środki z tzw. rezerwy dyrektora pozwoliły na wsparcie działań naukowych oraz działań
służących popularyzujących wyniki badań, uzyskaniu stopni naukowych i nawiązaniu
współpracy z innymi naukowcami w kraju i za granicą pracowników Instytutu, w
szczególności:
 Pokrycie kosztów czynnego uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Edukacja – Historia i Teraźniejszość, (Częstochowa 24-25.09.2016) następujących
pracowników Instytutu: dr hab. prof. AJD Daniel Kukla – 350 zł, dr Joanna Górna 350 zł, dr Andrzej Margasiński – 350 zł, mgr Wioletta Duda - 350 zł, mgr Marta
Zając – 350 zł, mgr Dorota Gmyrek - 350 zł, dr Hanna Wiśniewska - 350 zł, dr hab.
prof. AJD Bernd Ertelt -350 zł, dr Ewa Repelewicz - 350 zł, dr Beata Zajęcka – 350
zł, dr Anna Banasiak -350zł, dr Mariola Mirowska – 350 zł, dr Zbigniew Łęski – 350
zł, dr Adrianna Sarnat-Ciastko – 350 zł, dr Zbigniew Wieczorek - 350 zł, dr Anna
Pierzchała - 350 zł, dr Sylwia Kita – 350 zł, dr Dorota Gębuś – 350 zł. Łączna kwota
6300 zł.
 Pokrycie kosztów czynnego uczestnictwa dr Agnieszki Kozerskiej (opłata
konferencyjna) – w IX Zakopiańskiej Konferencji Andragogicznej nt. Doświadczanie
dorosłości współcześnie i w przeszłości – konteksty andragogiczne. Konferencja
odbyła się w dniach 19-20 maja 2016 w Zakopanem – 520 zł.
 Pokrycie kosztów delegacji związane z podróżą dr hab. prof. AJD Jarosława Jagieły
oraz dr Anny Pierzchały do Akademii Ignatianum w Krakowie w dniu 18

października 2016 roku. Celem wyjazdu był udział w obradach Rady Wydziału
Pedagogicznego Akademii, na której prowadzone było głosowanie nad otwarciem
przewodu doktorskiego mgra Włodzimierza Świątka oraz ustanowienie promotorów
jego rozprawy: dr hab., prof. AJD Jarosław Jagieła – promotor, dr Anna Pierzchała –
promotor pomocniczy. W trakcie wyjazdu prowadzone były także konsultacje
naukowe dotyczące w/w kwestii. Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała zarówno
koncepcję pracy doktoranta, jak i kandydatury promotorów – 34,26 zł.
 Pokrycie kosztów czynnego udziału mgr Anny Irasiak – 200 zł, mgr Katarzyny Zalas 200 zł, mgr Karola Motyla – 200 zł, w interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt.
Innowacje w dydaktyce akademickiej – dobre praktyki i wyzwania. Konferencja
organizowana przez Instytut Filologii Obcych oraz Instytut Pedagogiki Akademii im.
Jana Długosza w Częstochowie, w dniach 7-8 kwietnia 2016 – Łączna kwota 600 zł.
 Pokrycie kosztów czynnego udziału mgr Anny Irasiak – 379,14 zł, mgr Katarzyny
Zalas – 379,14 zł, mgr Karola Motyla – 646,56 zł w Konferencji Naukowej
Doktorantów pt. Aktualne teorie pedagogiczne i pytania badawcze w koncepcjach
prac doktorskich (Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch
dizertačných prác doktorandov) w dniach 5.02.2016, Uniwersytet w Trnawie
(Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií)Łączna kwota – 1404,84 zł.
 Dofinansowanie czynnego udziału dr Marioli Mirowskiej w konferencji «Соціальноекономічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій»30
березня 2016 р.Ukraina/Kijów organizowanej przez Університет Mенеджменту
oсвіти Національної Aкадемії Pедагогічних Nаук України - tytuł wystąpienia
Case management (zarządzanie przypadkiem) jako społeczno-inwestycyjny element
reorganizacji systemu usług i instytucji społecznych – 848,93 zł.
 Pokrycie kosztów czynnego uczestnictwa dr Hanny Wiśniewskiej w konferencji
naukowej Kapitał intelektualny pracowników wiedzy 65 plus i możliwości jego
wykorzystania; oraz Międzynarodowej Konferencji Wsparcie osób z
niepełnosprawnością w drodze do aktywizacji zawodowej – Łączna kwota – 393,38
zł.
Wnioski:
Środki finansowe z tzw. rezerwa Dyrektora miały na celu podniesienie jakości badań
w IP. Obecnie skupiono się głównie na działaniach związanych z nawiązaniem lub
kontynuowaniem współpracy międzynarodowej, z myślą o przyszłych
międzynarodowych projektach badawczych, w których mogliby uczestniczyć
pracownicy Instytutu. Uznano, że warto przedyskutować koncepcje naukowe
opracowane przez naszych pracowników z koncepcjami naukowców poza granicami
kraju. Spotkania z naukowcami z Ukrainy i uczestnikami konferencji
międzynarodowej są jednym z elementów postawionego w ramach pracy Instytutu
zadania, które będzie kontynuowane w kolejnym roku. Można stwierdzić, że
postawione w projekcie zadanie zostało zrealizowane, chociaż warto byłoby jeszcze
bardziej skoncentrować się na tym, aby wyniki badań naszych pracowników były
widoczne na forum międzynarodowym. W kolejnych latach warto w większym
stopniu koncentrować się na działaniach zmierzających do umiędzynarodowienia
prowadzonych badań.
Ponadto wsparto młodych naukowców w działaniach prowadzących do uzyskania
stopnia doktora.
Sposób upowszechniania wyników badań:
Wygłoszenie referatów na konferencjach zagranicznych i krajowych:





















Dr hab. prof. AJD Bernd Ertelt, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.:
Edukacja - Historia i Teraźniejszość, Częstochowa 24-25.09.2016r., Tytuł referatu:
Zainteresowania zawodowe a uniwersalne umiejętności uczniów szkól
ponadgimnazjalnych w Polsce i w Niemczech - analiza porównawcza.
Dr hab., prof. AJD Daniel Kukla - Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.:
Edukacja - Historia i Teraźniejszość, Częstochowa 24-25.09.2016r., Tytuł referatu:
Rola edukacji wyższej w kontekście zmian na rynku pracy.
Dr Joanna Górna, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Edukacja - Historia i
Teraźniejszość, Częstochowa 24-25.09.2016r., Tytuł referatu: Całożyciowe
poradnictwo zawodowe w kontekście idei edukacji przez całe życie.
Dr Andrzej Margasiński Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Edukacja Historia i Teraźniejszość, Częstochowa 24-25.09.2016r., Tytuł referatu: Ideologiczny
wymiar koncepcji genderowych w aspekcie wychowania.
Mgr Wioleta Duda - Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Edukacja - Historia
i Teraźniejszość, Częstochowa 24-25.09.2016r., Tytuł referatu: Czy do dobra można
zmuszać? Perspektywa wprowadzenia obligatoryjnych zajęć z doradztwa
zawodowego.
Mgr Marta Zając, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Edukacja - Historia i
Teraźniejszość, Częstochowa 24-25.09.2016r., Tytuł referatu: Kreowanie marki
współczesnej uczelni wyższej.
Mgr Dorota Gmyrek, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Edukacja Historia i Teraźniejszość, Częstochowa 24-25.09.2016r., Tytuł referatu: Doradca
zawodowy w szkolnych projektach edukacyjnych – alternatywa tymczasowa czy
constans w rzeczywistości kadry pedagogicznej gimnazjum?
Dr Agnieszka Kozerska - IX Zakopiańskia Konferencja Andragogiczna nt.
Doświadczanie dorosłości współcześnie i w przeszłości – konteksty andragogiczne.
Konferencja odbyła się w dniach 19-20 maja 2016 w Zakopanem. Tytuł referatu:
Współczesne tendencje w polskich badaniach nad uczeniem się w okresie późnej
dorosłości.
Mgr Katarzyna Zalas - Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Innowacje w
dydaktyce akademickiej – dobre praktyki i wyzwania, organizowana przez Instytut
Filologii Obcych oraz Instytut Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie, w dniach 7-8 kwietnia 2016.Temat referatu: Innowacje w
częstochowskim szkolnictwie powszechnym okresu międzywojennego.
Mgr Anna Irasiak - Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Innowacje w
dydaktyce akademickiej – dobre praktyki i wyzwania, organizowana przez Instytut
Filologii Obcych oraz Instytut Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie, w dniach 7-8 kwietnia 2016.Temat referatu: Zastosowanie technologii
informacyjno – komunikacyjnej w nauczaniu polskiego języka migowego jako języka
obcego.
Mgr Karol Motyl - Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Innowacje w
dydaktyce akademickiej – dobre praktyki i wyzwania, organizowana przez Instytut
Filologii Obcych oraz Instytut Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie, w dniach 7-8 kwietnia 2016.Temat referatu: Transakcyjne pozycje
życiowe studentów – próba charakterystyki z wykorzystaniem teorii analizy
transakcyjnej.
Mgr Katarzyna Zalas - Konferencja Naukowa Doktorantów Aktuálne teoretické a
výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov w dniach

5.01.2016, Uniwersytet w Trnawie (Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická
fakulta, Katedra pedagogických štúdií).
Temat referatu: Primary education in Częstochowa in the years 1918-1939.















Mgr Anna Irasiak - Konferencja Naukowa Doktorantów Aktuálne teoretické a
výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov w dniach
5.01.2016, Uniwersytet w Trnawie (Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická
fakulta, Katedra pedagogických štúdií).
Temat referatu: The main problems in sign language education in Poland
Mgr Karol Motyl - Konferencja Naukowa Doktorantów Aktuálne teoretické a
výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov w dniach
5.01.2016, Uniwersytet w Trnawie (Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická
fakulta, Katedra pedagogických štúdií).
Temat referatu: The time structuring theory in transactional analysis as a basis for
theoretical analysis of school life.
Dr Mariola Mirowska - Konferencja «Соціально-економічні та гуманітарні
аспекти світових інноваційних трансформацій»30 березня 2016 р.Ukraina/Kijów.
tytuł wystąpienia Case management (zarządzanie przypadkiem) jako społecznoinwestycyjny element reorganizacji systemu usług i instytucji społecznych. Referat
był poświęcony refleksjom teoretycznym dotyczącym analizy metody case
management jako elementu w systemie usług społecznych. W oparciu o literaturę
przedmiotu i dokumenty strategiczne Unii Europejskiej i Polski podjęta została próba
wyodrębnienia kierunków zmian jakie mają następować w wymiarze jakości życia
obywateli państw członkowskich UE. Szczególna koncentracja położona została na
usługi aktywnej integracji, których celem jest reintegracja społeczna, reintegracja
zawodowa oraz zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia
społecznego. Metodą sprzyjającą osiąganie wymienianych celów może być case
management w wymiarze jednostkowym i instytucjonalnym.
Dr Hanna Wiśniewska-Śliwińska - Konferencja naukowa pn. „Kapitał intelektualny
pracowników wiedzy 65 plus i możliwości jego wykorzystania. Dobre praktyki w
obszarze zatrudniania”, 26 lutego 2016 r. , Akademia Finansów i Biznesu w
Warszawie; Temat wystąpienia: Praca zawodowa osób w wieku 50+ a ich stan
zdrowia
Dr Hanna Wiśniewska-Śliwińska - Międzynarodowej konferencja naukowa pn.
„Wsparcie osób z niepełnosprawnością w drodze do aktywizacji zawodowej”,
Kraków, 7 – 8 kwietnia 2016 r., Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul.
Ingardena 4 ; Temat wystąpienia: Przygotowanie zawodowe uczniów niewidomych i
niedowidzących przez szkoły ponadgimnazjalne, działających w ramach Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi w Laskach”
Dr Hanna Wiśniewska-Śliwińska - XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.n.
”Edukacja – historia i teraźniejszość”, 24–25 września 2016 r., Akademia im. Jana
Długosza w Częstochowie ; Temat wystąpienia: Nauczyciele wychowania fizycznego
w roli edukatorów zdrowotnych – w opinii nauczycieli i uczniów.
Dr Anna Banasiak, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Edukacja - Historia
i Teraźniejszość, Częstochowa 24-25.09.2016r., tytuł referatu: Demografia a stres
rodzicielski matek dzieci z ASD;
Dr Adrianna Sarnat- Ciastko, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.:
Edukacja - Historia i Teraźniejszość, Częstochowa 24-25.09.2016r., tytuł referatu:
Sposoby realizacji aktywności społecznej w świetle analizy transakcyjnej;










Dr Zbigniew Wieczorek, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Edukacja Historia i Teraźniejszość, Częstochowa 24-25.09.2016r., tytuł referatu: Czy zmiana
jest możliwa? Życiowe punkty zwrotne w subiektywnej perspektywie;
Dr Zbigniew Łęski, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Edukacja - Historia
i Teraźniejszość, Częstochowa 24-25.09.2016r., tytuł referatu: Relacja komputer –
uczeń w perspektywie dydaktycznej;
Dr Anna Pierzchała, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Edukacja Historia i Teraźniejszość, Częstochowa 24-25.09.2016r., tytuł referatu: Obudzić
dziecko w nauczycielu, by uczeń mógł stać się Dorosłym – relacje w szkole w
perspektywie analizy transakcyjnej;
Dr Dorota Gębuś , Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Edukacja - Historia i
Teraźniejszość, Częstochowa 24-25.09.2016r., tytuł referatu: Strukturalizacja czasu w
relacji nauczyciel – uczeń w kontekście rozwoju aktywności wychowanka;
Dr Mariola Mirowska , Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Edukacja Historia i Teraźniejszość, Częstochowa 24-25.09.2016r., tytuł referatu: Innowacyjność
w zarządzaniu oświatą;
Dr Beata Zajęcka , Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Edukacja - Historia i
Teraźniejszość, Częstochowa 24-25.09.2016r., tytuł referatu: Rola duchowości w
procesie resocjalizacji narkomanów;
Dr Ewa Repelewicz , Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Edukacja Historia i Teraźniejszość, Częstochowa 24-25.09.2016r., tytuł referatu: Alternatywne
metody komunikacji w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Publikacje w czasopismach naukowych i innych:
 Margasiński, A. (2016). Antropologia Judith Butler a jej konsekwencje edukacyjnowychowawcze. Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie 1(24). ISSN
1734-185X.
 Motyl, K. (2016). Transakcyjne pozycje życiowe uczniów i studentów - próba
charakterystyki z wykorzystaniem teorii analizy transakcyjnej, Prace Naukowe Akademii
im. J. Długosza w Częstochowie 1(24), 669-682. ISSN 1734-185X.
 Zalas K. (2016). Innowacje pedagogiczne w częstochowskim szkolnictwie
powszechnym okresu międzywojenneg. Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w
Częstochowie 1(24), 669-682. ISSN 1734-185X.
 Zalas K. (2016). Primary schooling in Częstochowa in the years: 1918-1939, Juvenilia
Pedagogica, Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch
dizertačných prác doktorandov, Trnava 2016, s. 191-197, ISBN 978-80-8082-965-0.
 Motyl K. (2016). Time structuration theory in transactional analysis as a theoretical
foundation of research into the life of school. Juvenilia Pedagogica, Aktuálne teoretické a
výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, Trnava 2016,
s. 113-123. ISBN 978-80-8082-965-0.
 Irasiak A. (2016). Participatory action research in the environment people with
hearing disabilities – a research design. Juvenilia Pedagogica, Aktuálne teoretické a
výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, Trnava 2016,
s. 61-68. ISBN 978-80-8082-965-0.

INSTYTUT EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I SZKOLNEJ
Projekt nr: DS/WP/5151/ 2015
Rezerwa Dyrektora IEPiS - dr hab. Jadwiga Bednarek, prof. AJD - (przyznana kwota:
5 490,00 PLN, kwota wydatkowana w 2015 r.: 1 438,44 PLN, kwota przeniesiona na 2016 r.
– 4 051,56 PLN wydatkowana w 100%)
Osiągnięte cele badawcze:
Celem było podniesienie jakości badań naukowych w obszarach zainteresowań pracowników
Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej oraz umożliwienie rozwoju naukowego młodych
pracowników Instytutu
Przyznane środki wykorzystano na (netto):
1. Delegacje – 341,55 PLN
 Dr E. Piwowarska, przygotowanie Naukowego Forum Edukacji, Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach, 04.02.2016r., 64,30 PLN
 Dr A. Pękala, przygotowanie Naukowego Forum Edukacji, Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach, 04.02.2016r., 64,30 PLN
 Mgr A. Borowiecka, udział w Naukowym Forum Edukacji, Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach, 07.10.2016r., 212,95 PLN
2. Opłaty konferencyjne – 700,00 PLN
 Dr A. Leszcz-Krysiak, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dobre
praktyki w edukacji a jakość kształcenia i wychowania dzieci, młodzieży i
dorosłych”, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w
Józefowie, Józefów 20 IV 2016r., 400,00 PLN
 Dr A. Leszcz-Krysiak, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne
wyzwania wobec edukacji elementarnej”, AJD w Częstochowie, Częstochowa
30.05.2016r., 300,00 PLN
3. Wynagrodzenia – 600,00 PLN
Opłata za projekt okładki do książki „Tradycja – teraźniejszość- przyszłość edukacji
przedszkolnej i szkolnej” pod redakcją dr Anny Pękali i dr Agnieszki Lesz-Krysiak,
Częstochowa 2016.
4. Materiały biurowe – 1 475,04 PLN niezbędne do realizacji projektu
DS/WP/5151/2015 – dr Anny Pękali.
Opis osiągnięć
Efektami zrealizowanego zadania badawczego są referaty wygłoszone podczas konferencji
naukowych i artykuły złożone do druku w czasopismach punktowanych lub jako rozdziały w
monografii.
Sposób upowszechniania wyników badań:
Wygłoszone referaty naukowe na konferencjach:
 III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dobre praktyki w edukacji a jakość
kształcenia i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych”, Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, Józefów 20 IV 2016r., dr A. LeszczKrysiak: Radość z nauki na co dzień – edukacja wczesnoszkolna otwarta na potrzeby
dzieci
 VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania wobec edukacji
elementarnej”, AJD w Częstochowie, Częstochowa 30.05.2016r., dr A. Leszcz-Krysiak:
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w kształtowaniu kultury zdrowotnej uczniów klas I –
III
Publikacje
 Leszcz-Krysiak A. Założenia i realizacja innowacji pedagogicznej „Radość z nauki na co

dzień – edukacja wczesnoszkolna otwarta na potrzeby dzieci”,[w:] Dobre praktyki w
edukacji w kontekście integralnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, red. Bożena
Muchacka, Małgorzata Such-Pyrgiel, Dorota Łażewska, s. 9-24, Józefów 2016
 Leszcz-Krysiak A. Kompetencje nauczyciela klas I-III do realizacji edukacji zdrowotnej
[w:] Tradycja Teraźniejszość Przyszłość Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, red.
A. Pękala, A. Leszcz-Krysiak, Wydawnictwo AJD, s. 261-271, Częstochowa 2016

INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, TURYSTYKI
I FIZJOTERAPII
Projekt nr: DS/WP/5150/2015
Kierownik projektu: Dr hab. Jacek Wąsik, prof. AJD
Projekt nr: DS/WP/5150/2015
Tytuł projektu: Rezerwa Dyrektora
1) Cel badań: Celem było podniesienie jakości badań naukowych w obszarach zainteresowań
pracowników Instytutu tj. fizjologii, biomechaniki, historii kultury fizycznej, fizjoterapii itd.
oraz umożliwienie rozwoju naukowego pracowników IWFTiF.
2) opis zrealizowanych prac:
1. Udział w Konferencji Międzynarodowej pracowników Instytutu
2. Nawiązanie współpracy międzynarodowej z Uniwersytetem im. Lesi Ukrainki.
3) Opis najważniejszych osiągnięć :
1. Popularyzacja w środowisku międzynarodowym badań naukowych pracowników
Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii.
4) Wykorzystanie uzyskanych wyników,
Prowadzenie wspólnych badań naukowych pracowników IWFTiF z pracownikami
Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki i Uniwersytetu im. P. Safarika w Koszycach.
5)Informacja o upowszechnianiu i popularyzacji wyników:
monografie: nie dotyczy
Publikacje w czasopismach naukowych: Opublikowanie prac w czasopiśmie naukowym:
„Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza Kultura Fizyczna”, „Physical Acyivity
Review”.
Inne:
Referaty na konferencjach zagranicznych i krajowych: Referaty pracowników Instytutu na III
Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Sport, rekreacja, zdrowie i jakość życia”.
6) Wysokość otrzymanych środków na realizację zadania, (brutto): 3246,38- zł
7) Sposób wykorzystania środków ( wyszczególnić zgodnie z ewidencją wydatków):
Badania laboratoryjne – 293,56 Analizy lekarskie na potrzeby projektu dr hab. prof. AJD R.
Zarzecznego.
Usługi transportowe obce – 1800,00 (Wyjazd 11 pracowników Instytutu na III
Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Sport, rekreacja, zdrowie i jakość życia” w dn.
14-15.04.2016 r.
Zagraniczne podróże służbowe – 403,66 – wyjazd do Uniwersytetu Lessi Ukrainki dr hab.
prof. AJD Jacka Wąsika

REZERWA PRODZIEKANA DS. NAUKI
ROK 2015 (realizacja w 2016 r.)
DS/WP/5153/2015
Z rezerwy Prodziekana ds. Nauki Wydziału Pedagogicznego DS/WP/5153/2015 z 2015 roku
została przesunięta kwota na rok 2016 w wysokości 16 776,49 PLN brutto tj. 12 641,91 PLN
netto.
W 2016 r środki finansowe DS/WP/5153/2015 rozdysponowano w całości z przeznaczeniem
wspierania realizacji projektów naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez
pracowników naukowo-dydaktycznych na Wydziale Pedagogicznym w następujący sposób:
POPULARYZACJA NAUKI
Mgr Katarzyna Zalas:
- koszty czynnego udziału w Konferencji Naukowej Doktorantów pt. Aktualne teorie
pedagogiczne i pytania badawcze w koncepcjach prac doktorskich – na Uniwersytecie w
Trnawie (rozliczenie wyjazdu zagranicznego) – 336,80 zł.
- tłumaczenie i publikacja artykułu: Tytuł artykułu [w druku]: Primary education in the years
1918-1939.– 200zł
Mgr Karol Motyl:
- koszty czynnego udziału w Konferencji Naukowej Doktorantów pt. Aktualne teorie
pedagogiczne i pytania badawcze w koncepcjach prac doktorskich na Uniwersytecie w
Trnawie opłata konferencyjna - 127,07 zł, rozliczenie wyjazdu zagranicznego - 604,19 zł .
- tłumaczenie i publikacja artykułu: Tytuł artykułu [w druku]: Time structuration theory in
transactional analysis as the theoretical foundation of research into the life of school. – 200
zł.
Mgr Anna Irasiak:
- koszty czynnego udziału w Konferencji Naukowej Doktorantów pt. Aktualne teorie
pedagogiczne i pytania badawcze w koncepcjach prac doktorskich: na Uniwersytecie w
Trnawie rozliczenie wyjazdu zagranicznego - 336,80 zł.
- tłumaczenie i publikacja artykułu: Tytuł artykułu [w druku]: The main problems in sing
language education in Poland. – 200 zł
Dr Leon Rak:
- koszty udziału w konferencji (rozliczenie wyjazdu zagranicznego), temat wystąpienia:
„Aktywność fizyczna żołnierzy 2 Dywizji Strzelców Pieszych w okresie internowania w
Szwajcarii w latach 1940-1945” Praca zaprezentowana w czasie konferencji poddana została
naukowej recenzji i zaakceptowana do druku w czasopiśmie „Kultura Fizyczna” z plam
wydania w 2016 r. w nr 4 czasopisma. - 849,45 zł.
Dr hab. prof. AJD Tomasz Gabryś:
- opłata redakcyjna: ARCHIVES OF BUDO „The interdependence of the main indicators of
five methods applied to determine the lactate anaerobic threshold in judo athletes” - 1 200,00
zł
Dr hab. prof. AJD Eligiusz Małolepszy:
- skład i łamanie pracy: J. Kosiewicz, E. Małolepszy, T. Drozdek-Małolepsza nt. Z dziejów
wychowania fizycznego, sportu i turystyki w Polsce i w Europie, Częstochowa 2016, ss.318:
– wydatkowano – 1 410,72 zł;

Dr hab. prof. AJD Ryszard Zarzeczny
Wykonanie badań biochemicznych krwi, publikacje – 6 000,00 zł.
1. Zarzeczny R., Nawrat-Szołtysik A., Polak A., Maliszewski J., Kiełtyka A., Matyja B.,
Dudek M., Zborowska J., Wajdman A. Współzależność antropometrycznych wskaźników
otyłości z pomiarami otłuszczenia opartymi na metodzie BIA u kobiet z domów opieki w
wieku 80+ lat (The correlation between anthropometric obesity indices and BIA-based fat
measures in nursing home women aged 80+ years). Book of Abstracts. III
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Sport, rekreacja, zdrowie i jakość życia",
Koszyce (Słowacja), 14-15.04.2016, str. 74-77.
2. Zarzeczny R., Nawrat-Szołtysik A., Polak A., Maliszewski J., Kiełtyka A., Matyja B.,
Dudek M., Zborowska J., Wajdman A.: Aging effect on the instrumented Timed-Up-andGo test variables in nursing home women aged 80-93 years. In: Book of Abstracts: Future
of Aging. 10th European Congress of Biogerontology and 6th Biogerontological Meeting
at the Nencki Institute Warsaw, Poland, 23-24.09.2016, P4.
3. Zarzeczny R., Nawrat-Szołtysik A., Polak A., Maliszewski J., Kiełtyka A., Matyja B.,
Dudek M., Zborowska J., Wajdman A. The correlation between selected anthropometric
indices and BIA-based body fat measures in nursing home women aged 80+ years.
Physical Activity Review 4: 89-99, 2016.
4. Zarzeczny R., Tomza C., Polak A., Nawrat-Szołtysik A. Blood pressure response to
isometric handgrip testing and aerobic capacity and associations with sprint performance
in middle-aged men following high-intensity interval training. J. Sports Med. Phys.
Fitness (praca przyjęta do druku).
Dr Jarosław Pasek:
- udział w II Międzynarodowym Kongresie Naukowym Rehabilitacja Polska, przedstawiony
referat: ,,Magnetolaseroterapia w leczeniu bliznowca po zabiegu operacyjnym obustronnego
rozszczepu wargi i podniebienia” - 360 zł.
Mgr Aneta Orczyk:
- udział w II Międzynarodowym Kongresie Naukowym Rehabilitacja Polska, przedstawiony
referat: Ocena przydatności treningu marszowego u pacjentów po angioplastyce naczyń
wieńcowych w I etapie rehabilitacji kardiologicznej”. – 360 zł
Dr hab. prof. AJD Daniel Kukla:
Rozliczenie delegacji. Wyjazd związany z prowadzeniem badań– 263,08 zł
WYPOSAŻENIE
Dr Marta Motow-Czyż
W 2015 r. został dofinansowany zakup Pedaoskopu w kwocie 9 085,40 zł, w roku 2016
urządzenie zostało zwrócone.
Kwota ze zwrotu została przekazana na dofinansowanie zakupu urządzeń:
1. sprzęt FMS™ (ang. Functional Movement Screen). Narzędzie to jest systemem
oceniającym fundamentalne wzorce ruchowe, które leżą u podnóża naszej każdej
aktywności ruchowej. Ocena fundamentalnych wzorców ruchowych pozwala
zidentyfikować asymetrie i ograniczenia w układzie ruchu.
2. Platforma stabilometryczna Zebris do oceny nacisku stopy na podłoże. Platforma
umożliwia ocenę rozłożenia siły nacisku stopy w pozycji statycznej i dynamicznej.
- w kwocie 9 085,40 zł
(zwrot 9 085,40 – zakupu = 0.00)

WYNAGRODZENIA (HONORARIA):
Dr hab. prof. AJD Eligiusz Małolepszy:
- wynagrodzenie za wykonanie okładek do prac: J. Kosiewicz, E. Małolepszy, T. DrozdekMałolepsza nt. Z dziejów wychowania fizycznego, sportu i turystyki w Polsce i w Europie,
Częstochowa 2016, ss.318; J. Kosiewicz, E. Małolepszy, T. Drozdek-Małolepsza nt.
Filozoficzne i społeczne aspekty sportu i turystyki- 456,88 zł.
ROZDYSPONOWANE ŚRODKI ZOSTAŁY WYDANE w całości. Indywidualne
sprawozdania merytoryczne znajdują się w dokumentacji wydziałowej. Wynikiem
praktycznym wykorzystanych środków z Rezerwy Prodziekana są publikacje, które ukazały
się w 2016 r. oraz publikacje przyjęte do druku w 2017.

