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Schemat do opracowania informacji o problematyce seminarium
Imię i nazwisko wraz z tytułami: (naukowymi i zawodowymi)
Prof. UAM dr hab. Hanna Kubiak

Zakład Psychopatologii Dziecka
Problematyka badawcza, zainteresowania naukowe:
-zdrowie psychiczne, wspieranie go i rozwój, zasoby psychiczne, zastosowanie psychologii
pozytywnej do wspomagania rozwoju dzieci, młodzieży, dorosłych;
-problematyka rodziny, ról rodzinnych, kryzysów związanych ze zmianami życiowymi:
narodzinami dzieci, rozwodem, śmiercią; relacje wewnątrzrodzinne;
-zaburzenia psychiczne, szczególnie u dzieci i młodzieży, funkcjonowanie osoby z
zaburzeniami w środowisku społecznym (klasie szkolnej, rodzinie, związkach), terapiaosiągnięcia i trudności, metody terapeutyczne (między innymi uważność).

Publikacje (wybrane):

 Być matka dziecka nadpobudliwego. Wypalenie emocjonalne matek dzieci
nadpobudliwych a karanie dzieci , (2007), 166 stron, Poznań ; druk UNIDRUK
 Samodzielność małych dzieci z mózgowym porażeniem ,(2011), 167 stron, Poznań:
Wydawnictwo UAM
 Optymizm jako czynnik wspomagający radzenie sobie ze stresem przez matki dzieci z
mózgowym porażeniem (2012), Poznań: Wydawnictwo UAM
 Nauczyciel w pracy z dziećmi o zaburzonym przebiegu rozwoju, Studia Edukacyjne,
2012, nr 20, s. 87-105
 Kubiak Hanna, Existential dilemmas of parents of impaired children (2015), [w:] The
Educational and Social World of a Child Discourses of Communication, Subjectivity
and Cyborgization, red. H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski, Wydawnictwo Naukowe
UAM, Poznań 2015, s. 332-340, ISBN SBN 978-83-232-2873-8.
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 Kubiak Hanna, Zięba Mariusz, (2015), Grupa rozwoju osobistego dla młodzieży z
zaburzeniami psychicznymi- sprawozdanie z zajęć, Studia Edukacyjne, nr 36
 Kubiak, H (2017). Edukacja emocjonalna adolescentów z perspektywy teorii
poznawczej oraz psychologii pozytywnej, Kultura, społeczeństwo, edukacja, nr 10
 Kubiak Hanna (2020). Narracje rodziców młodzieży z zaburzeniami psychicznymi,
Studia Edukacyjne, nr 56, str.167-184
Proponowana tematyka prac magisterskich/dyplomowych (konkretne przykłady
tematów):











Pierwsza miłość we wspomnieniach młodych dorosłych.
Optymizm a radzenie sobie z wyzwaniami okresu dojrzewania
Relacje rówieśnicze młodzieży licealnej a poczucie szczęścia
Obraz młodzieży z depresją w opiniach nauczycieli
Relacje między młodzieżą z fobią społeczną a rówieśnikami
Obraz matek z zaburzeniami psychicznymi w opiniach ich dzieci
Przyjęcie przez rodziców diagnozy o zaburzeniach psychicznych dzieci
Problemy w zachowaniu dzieci w opiniach opiekunów w żłobku
Strategie dbania o siebie podejmowane przez dzieci w wieku szkolnym
Relacje między rodzicami a nauczycielami w perspektywie rodziców

Kontakt: (telefon, e-mail, terminy i miejsce odbywania seminarium)
668677857, kubiakh@amu.edu.pl, wtorek, 9.45-11 15 – online, Teams

Inne informacje (według uznania):
Tematy prac zostaną ustalone z uwzględnieniem zainteresowań Studentów, jednak mam
nadzieję zainspirować Państwa do analiz związanych z przedstawionymi wyżej obszarami
tematycznymi. Praca licencjacka może składać się np. z części teoretycznej oraz studium
indywidualnego przypadku. Ewentualne wywiady zaplanujemy w ten sposób, aby istniała
możliwość ich zdalnego przeprowadzania.
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