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Promotor: dr Marta Pągowska 
Tytuł: Problematyka rozwoju, edukacji i rehabilitacji uczniów z głębszą niepełnosprawnością 
intelektualną oraz autyzmem. 

1. Problematyka rozwoju, edukacji, rehabilitacji i wsparcia dzieci i młodzieży z głębszą 
niepełnosprawnością intelektualną.   

2. Problematyka rozwoju, edukacji, rehabilitacji i wsparcia dzieci i młodzieży z 
zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

3. Terapeutyczne i edukacyjne metody wspierania rozwoju dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi – metodyka pracy z uczniami z niepełnosprawnością 
intelektualną, autyzmem. 

Tytuł: Psychospołeczna sytuacja rodziców dzieci z niepełnosprawnością.  
1. Sytuacja psychospołeczna rodziców dzieci z niepełnosprawnością, ze szczególnym 

uwzględnieniem rodziców dzieci z autyzmem. 
2. Postawy rodzicielskie, stres rodzicielski i problematyka wypalenia sił u rodziców 

dziecka z niepełnosprawnością.  
Tytuł. Sytuacja indywidualna oraz społeczna osób z niepełnosprawnością w Polce: wsparcie społeczne, 
postawy społeczne. 

 
 
Promotor: dr n. hum. Dorota Beata Porembska 
Tematyka: 

1. Różne zakresy umiejętności słuchowych dzieci lub dorosłych zaopatrzonych w 

protezy słuchowe; 

2. Studium przypadku ucznia placówki specjalnej; 

3. Niedosłuch – stereotypy, stygmatyzacja; 

4. Wiedza przedstawicieli grup zawodowych/środowisk o osobach z wadą słuchu 

 
Promotor: dr Katarzyna Smolińska 
Tematyka: 

1. Edukacja włączająca i integracyjna – uwarunkowania, perspektywy, rozwiązania. 
Perspektywa: ucznia, nauczyciela, rodzica. 

2. Uczeń ze specjalnymi potrzebami w szkole masowej. 
3. Relacje rówieśnicze w grupie zróżnicowanej – uwarunkowania, kształtowanie 

pozytywnego środowiska współpracy i współdziałania  
4. Edukacja osób z niepełnosprawnościami. 
5. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnościami. 
6. Rodzina osób z niepełnosprawnościami. 

 
 
Promotor: dr Grażyna Walczak 
Tematyka: 



I:Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnością bądź zagrożonych 
niepełnosprawnością oraz wsparcie ich rodzin 

1. Metody diagnozy potrzeb i możliwości dziecka i jego rodziny 
2. Konstruowanie i realizacja programów wspomagania rozwoju dziecka i wspierania 

rodziny 
3. Wykorzystanie środowiska naturalnego , najbliższego otoczenia w procesie 

wspomagania rozwoju 
4. Udział rodziny w procesie wczesnego wspomagania rozwoju 

 
II: Czynniki warunkujące edukację włączającą 

1. Metody i formy edukacji  dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
uczęszczających do placówek ogólnodostępnych 

2. Działanie środowisk lokalnych , organizacji pozarządowych na rzecz osób z 
niepełnosprawnością 

 
III. Wspomaganie rozwoju osób z wieloraką niepełnosprawnością 
 
Promotor: dr Katarzyna Wereszka 
Tematyka: 

1. Wczesna opieka nad dzieckiem z wadą słuchu i jego rodziną.  

2. Jakość wczesnej opieki a rozwój dziecka z wadą słuchu. 

3. Metody rewalidacji dziecka z wadą słuchu w wieku przedszkolnym i szkolnym. 

4. Rodzina w ujęciu systemowym - problemy rodziny dziecka obciążonego wadą słuchu.  

5. System wspierania rodziny dziecka z uszkodzonym słuchem. 

6. Jakość życia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością. 


