Program konferencji naukowej „Normy, dewiacje i kontrola społeczna – procesy, zjawiska i problemy analizy”
11 kwietnia 2014 r., ul. Podchorążych 20, Warszawa
Organizatorzy: Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW, Sekcja Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej PTS, Oddział Warszawski PTS
Komitet organizacyjny: prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski, prof. dr hab. Andrzej Potocki, doc. dr Joanna Zamecka, dr Monika Abucewicz, dr Mikołaj Pawlak, dr Piotr Raźniewski,
dr Stanisław Tyszka

9:009:20

Otwarcie Konferencji
sala 32
doc. dr hab. Danuta Lalak, dyrektor Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW
prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski, kierownik Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej
doc. dr Joanna Zamecka, przewodnicząca Sekcji Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej PTS

9:2011:00

dr Mikołaj Pawlak, przewodniczący zarządu Oddziału Warszawskiego PTS
Sesja I: W stronę teorii i syntezy
Prowadzenie: prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski
sala 32

9:20

dr Paweł Poławski
Redefinicje kontroli społecznej w ‘późnej nowoczesności’

9:40

dr Tomasz Przesławski
O pojęciu normy prawnokarnej

10:00

dr Klaudia Śledzińska
Etyka kreatywności – nowe ramy normatywne funkcjonowania w paradygmacie zmiany

10:20

dr Tomasz Kaźmierczak
Praca socjalna – perspektywy teoretyczne, perspektywy badawcze

10:40

dr Jacek Bieliński
Między anomią a fatalizmem. Regulacja społeczna we współczesnej Polsce

11:0011:20

Przerwa na kawę

11:2013:20

Sesja II: Normy i dewiacje
Prowadzenie: doc. dr Joanna Zamecka

Sesja III: Kontrola społeczna
Prowadzenie: dr Stanisław Tyszka

Sesja IV: Penitencjarystyka i
resocjalizacja
Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej
Potocki
sala 44
dr Agnieszka Gutkowska, dr Michał
Fajst, Kamil Miszewski
Cudzoziemcy w warszawskich
więzieniach - różnice kulturowe i
problemy dnia powszedniego

Sesja V: Miasto i partycypacja
Prowadzenie: dr Piotr Raźniewski

sala 32
dr hab. Mariusz Jędrzejko
Współczesny obraz narkomanii – kiedy
dewiacja staje się „normą”

sala 35
dr Krystyna Dzwonkowska-Godula
Kontrola społeczna nad prokreacją na
przykładzie polskiego społeczeństwa

11:40

Karol Muszyński
Sprawa Ethana Coucha - o
niebezpieczeństwie kontekstualizacji
norm w warunkach prywatyzacji
postępowania sądowego

dr Anna Odrowąż-Coates
Mechanizmy saudyjskiej kontroli
społecznej na przykładzie studium
dominującego modelu socjalizacji

dr Grzegorz Kudlak
Wpływ terapii uzależnień w warunkach
więziennych na obraz siebie skazanych
w kontekście trzech typów osobowości

Julia Jachowska
Przywracanie ładu normatywnego w
odnawianych przestrzeniach centrów
miast. Przypadek ulicy „X” na
poznańskim Grunwaldzie

12:00

dr Bartosz Łukaszewski
Subkultury młodzieżowe - dewiacja czy
kapitał społeczny? Eksploracja i
aplikacja wyników badań na
przykładzie warszawskiej subkultury
hip-hopowej

Rafał Pląsek
Edukacja powszechna jako narzędzie
ideologicznie zorientowanej kontroli
społecznej

Dagmara Boruc
Poziom psychopatii u skazanych „Nniebezpiecznych odbywających karę
pozbawienia wolności w zakładach
karnych na terenie Polski

Marlena Pedynkowska, Magdalena
Jaworek, Beata Raczkowska
Obraz gettyzacji na przykładzie osiedla
socjalnego w Olsztynie

12:20

dr hab. Dorota Majka-Rostek
Zjawisko homoseksualnego
rodzicielstwa jako wyzwanie wobec
norm społecznych

Izabela Ślęzak
Nieformalne mechanizmy kontroli
społecznej wśród pracowników agencji
towarzyskich

dr Janina Florczykiewicz
Poczucie winy u skazanych
odbywających karę pozbawienia
wolności

12:40

dr Łukasz Afeltowicz, dr Krzysztof
Pietrowicz
Pozytywne dewiacje i ich
wykorzystanie w naukach społecznych

Liliana Fabisińska
Bajka dla dzieci jako potężny
instrument kontroli społecznej

dr Dariusz Schmidt
Pedagogiczne aspekty polityki
penitencjarnej wobec młodocianych w
Szwajcarii i Niemczech

Christine Maria Przybyła
Dewiacje jako następstwo procesu
gettoizacji. Procesy wykluczenia
społecznego na przykładzie bytomskiej
dzielnicy Bobrek
dr Katarzyna Górniak
Biedny w działaniach organizacji
pozarządowych – czy biedny może
partycypować w swojej sprawie?

13:00

dr Adrianna Surmiak
Dewiacja jako choroba. Proces
„zdrowienia” oraz problem kłamstwa w
kontekście Katolickiego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej dla kobiet
zagrożonych prostytucją lub chcących
porzucić jej uprawianie
Przerwa na lunch

dr Stanisław Burdziej
Efektywność nieformalnej kontroli
społecznej – próba pomiaru na
przykładzie badań praktyki sądowej

11:20

13:2014:00

sala 24
dr Małgorzata Michel
Gry w wykluczenie gangów
młodzieżowych w przestrzeni miejskiej.
Symboliczno-interakcyjny wymiar
konstruowania ładu społecznego w
drugim życiu miasta

14:0016:00

Sesja II: Normy i dewiacje cd.
Prowadzenie: doc. dr Joanna Zamecka

Sesja IV: Penitencjarystyka i
resocjalizacja cd.
Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej
Potocki
sala 44
dr hab. Elżbieta Michałowska
Ocena skuteczności oddziaływań
resocjalizacyjnych w opiniach
osadzonych

Sesja VII: Badania ewaluacyjne oraz
badania internetu
Prowadzenie: dr Mikołaj Pawlak

14:00

doc. dr Jadwiga Królikowska
Kara i karanie w badaniu
socjologicznym

sala 35
dr Agnieszka Pawlak
Panika moralna wokół zjawiska
eurosieroctwa w polskiej przestrzeni
publicznej

14:20

dr Wojciech Wypler
Oszukiwanie podczas sprawdzianów
wiedzy a poziom samooceny i
tendencja do usprawiedliwiania
zachowania u studentów

dr Anna Jawor
Panika moralna wobec przemian w
obrębie życia rodzinnego we
współczesnych demokracjach
liberalnych

Krzysztof Chmielewski
Podwójne karanie, czy konieczna
ochrona społeczeństwa? Dylematy
dotyczące izolacji niebezpiecznych
przestępców po odbyciu kary
pozbawienia wolności

dr Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka
Ewaluacja jako źródło zmian, czyli o
kształtowaniu się modelu
zatrudnienia wspomaganego osób z
niepełnosprawnością w Polsce

14:40

Magdalena Jankowska
Granica między normą a dewiacją w
świetle badań nad pracoholizmem

dr Iwona Zielińska
Wróg publiczny: znany-nieznany
„bohater” zjawiska paniki moralnej

dr Ewa Kiliszek
Zasoby osobiste i społeczne sądowych
kuratorów zawodowych na podstawie
próby kuratorów zawodowych ze
Studiów Podyplomowych UW IPSiR

Małgorzata Owczarek
Internetowi dewianci - zachowania
dewiacyjne w Sieci

15:00

Jacek Siedlecki
Pomiędzy ochroną godności kapłańskiej
a zasadą obiektywizmu. Kościelne
prawo karne w przypadku przestępstwa
pedofili zaliczanego do delicta graviora

Izabela Sakson-Szafrańska
Dewiacja czy norma – Rola paniki
moralnej i syndromu Nagasaki w
postrzeganiu prawa do pozbawiania
życia

dr Bartłomiej Skowroński
Wypalenie zawodowe kuratorów
sądowych i jego korelaty raport z badań

dr Marta Juza
„Hejterstwo” internetowe:
charakterystyka zjawiska, przyczyny i
sposoby przeciwdziałania

15:20

Paweł Dąbrowski
Społeczna akceptacja ataków na Policję
– wnioski z analizy dokumentów
audiowizualnych

dr Dagmara Woźniakowska-Fajst
Zjawisko przemocy emocjonalnej w
doświadczeniach studentów
Uniwersytetu Warszawskiego - wyniki
badań ankietowych

Wojciech Ścisło
Próba analizy systemu resocjalizacji z
perspektywy teorii nowego
instytucjonalizmu

dr Ewa Krzyżak-Szymańska
Norma i patologia w użytkowaniu
przez digital natives nowych
technologii cyfrowych

sala 32

Sesja VI: Panika moralna i emocje
Prowadzenie: dr Monika Abucewicz

sala 24
dr Arkadiusz Peisert
Problemy ewaluacji poradnictwa
prawnego i obywatelskiego w Polsce

Referaty wyłożone
Sesja II: Normy i dewiacje
Prowadzenie: doc. dr Joanna Zamecka

Sesja III: Kontrola społeczna
Prowadzenie: dr Stanisław Tyszka

sala 32
dr Arkadiusz Kołodziej
Savoir-vivre w ujęciu funkcjonalnym – dobre
maniery w otwartej strukturze społecznej

dr Anna Czarnecka
Redefinicja profilaktyki

Katarzyna Cikała
Normy w społeczeństwie nadzoru
Sylwia Pietrowiak
Usiądź albo będziesz nieszczęśliwa… Perswazja,
normy i nacisk społeczny, czyli o praktykach
matrymonialnych w północno-zachodnim
Kirgistanie
Leszek Świeca
Norma społeczno-kulturowa w komunikacji
interpersonalnej versus norma prawna – art.
207 kk (w rodzinach dysfunkcyjnych). Na
podstawie badań własnych
dr Daria Sikorska
Postrzeganie i respektowanie norm społecznych
przez młodzież w wieku adolescencji

Sesja IV: Penitencjarystyka i resocjalizacja
Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Potocki
sala 44
sala 35
dr Joanna Felczak
Działania wspierająco-aktywizujące jednostek
samorządu terytorialnego względem osób
opuszczających zakłady karne

Dorota Żurkowska
Rosnąca rola empatii a współczesne
mechanizmy kontroli społecznej
dr hab. Jerzy Szczerbiak
Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży
na Ukrainie
Sesja VI: Panika moralna i emocje
Prowadzenie: dr Monika Abucewicz

sala 35
Joanna Majewska
Poronienie w aspekcie pedagogicznym,
psychologicznym i socjologicznym

dr Katarzyna Zaremba
Charakterystyka nieprzystosowania społecznego
młodzieży podsądnej
Agnieszka Nadzieja-Maziarz
Sprawczynie dzieciobójstw - scenariusze
życiowe skazanych
Sławomir Kania, dr Sławomir Śliwa
Diagnoza kompetencji społecznych oraz
zachowań ryzykownych w profilaktyce
młodzieży niedostosowanej społecznie
dr Ewa Kopeć
(Nie)wiedza pedagogiczna kuratora sądowego w
sprawach rodzinnych i nieletnich
Beata Marciniak
Proces dewiacyjny sprawców przestępstw
seksualnych
Magdalena Jędrocha
Dziecko jako ofiara handlu ludźmi - specyfika
zjawiska
Bernadeta Prandzioch
Streetworking jako forma pracy resocjalizacyjnej
z dziećmi ulicy. Rola oddziaływań osobistych w
kształtowaniu zmiany

Sesja V: Miasto i partycypacja
Prowadzenie: dr Piotr Raźniewski

sala 24
Patrycja Lukasek
Organizowanie społeczności lokalnej jako
metoda ograniczająca wykluczenie społeczne.
Analiza na przykładzie aktywizacji śląskiej
społeczności lokalnej
Katarzyna Sygulska, Urszula Solińska
Problem bezrobocia wśród osób do 30. roku
życia jako przyczyna marginalizacji społecznej na przykładzie powiatu olkuskiego
Marta Mazur
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Olga Czeranowska
Stereotypy jako przyczyna marginalizacji grup
defaworyzowanych na rynku pracy dyskryminacja i instytucjonalne sposoby jej
przeciwdziałaniu

