
 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

Jak badać zjawisko niepełnosprawności? 

Szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych 

studiów nad niepełnosprawnością. 

14 czerwca 2019 Łódź 

 
9.45 – 10.00 Słowo wstępne i powitanie przybyłych gości (sala E12)  

10.00 – 12.00 Sesja I, Metodologiczne i teoretyczne problemy badań nad 

niepełnosprawnością cz. I, (sala E12) 

Prowadzenie: Elżbieta Zakrzewska-Manterys (UW) 

Agnieszka Dudzińska (UW) Publiczne źródła danych i publiczne analizy w obszarze 

niepełnosprawności. 

Tomasz Kasprzak (UAM) Zastosowanie metodologii konstruktywistycznej teorii 

ugruntowanej do analizy światów społecznych osób głuchoniewidomych. 

Beata Szluz (UR) "Metoda life history” w badaniach nad chorobą i 

niepełnosprawnością. 

Grzegorz Całek (UW) Ryzykowne wybory rodziców dzieci z niepełnosprawnością i 

co z tego wynika dla badacza. 

Dobroniega Trawkowska (UAM) Lokalne systemy wsparcia dedykowane OzN i ich 

rodzinom – charakterystyka wybranych aspektów struktury i funkcjonowania, 

wskazania dla diagnostów. 

Dyskusja  

12.00 - 12.15 Przerwa kawowa  



 

12.15 – 14.15 Sesja II Metodologiczne i teoretyczne problemy badań nad 

niepełnosprawnością cz. II (sala E12)  

Prowadzenie: Beata Szluz (UR) 

   

Agnieszka Król (UJ) Badania jakościowe a dostępność. Projektowanie procesu 

badawczego, dylematy metodologiczne i ableism. 

Kamila Albin (UW) Po drugiej stronie lustra – refleksje o dostępności badań dla 

badaczy i badaczek z niepełnosprawnością.  

Elżbieta Zakrzewska-Manterys (UW) Trudności ze standaryzacją badań  

w przypadku traktowania OzN jako podgrupy badawczej. 

Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz (PŁ) Psychologiczne i techniczne aspekty 

organizacji badań osób z niepełnosprawnościami. 

Kamil Pietrowiak (UWr) Rozmowa, spotkanie, współpraca. Możliwości i 

ograniczenia pogłębionych badań etnograficznych wśród osób niewidomych 

Dyskusja 
 
14.15-14.30 Przerwa kawowa 
 
14.30-16.30 Sesje równoległe: Edukacja i Podmiotowość 

Podmiotowość i tożsamość osób  
z niepełnosprawnością (sala E12) 

Edukacja jako obszar badań i forma 
aktywności osób z niepełnosprawnością (sala 
E13) 

Prowadzenie: Jakub Niedbalski 
(UŁ)  
 

Prowadzenie: Mariola Racław (UW) 

Milena Trojanowska (SWPS)  
Tożsamość z SM 
 

Anna Dobrychłop (Akademia im. Jakuba  
z Paradyża)   
Problemy diagnozowania potrzeb edukacyjnych 
studentów z niepełnosprawnością 

Bartek Pałgan (UŁ) 
Niepełnosprawność po urazie - co 
dalej? 
 

Wojciech Mańkowski (UG)  
Znaczenie studiowania dla osób z 
niepełnosprawnością.  
 



Andrzej Juros (UMCS)  
Organizowanie społeczności 
lokalnej w sferze makro, mezo i 
mikro na rzecz upodmiotowienia 
osób z niepełnosprawnością. 
Studium socjologiczne. 
 

Marzena Mamak- Zdanecka, Dorota 
Żuchowska-Skiba (AGH)  
Edukacja i budowanie ścieżek kariery osób 
niepełnosprawnych. Kompleksowy program 
aktywizacji zawodowej na AGH. 
 

Tomasz Piróg (AGH)  
Podmiotowość polityczna osób 
niepełnosprawnych w lokalnej 
polityce społecznej. Problemy 
metodologiczne. 
 

Agata Zawadzka (Akademia im. Jakuba z 
Paradyża)   
Zrzeszenia studentów z niepełnosprawnością 
jako szansa do badań zjawiska 
niepełnosprawności w środowisku 
akademickim. 

Katarzyna Król (UŁ)  
Wolontariat osób 
niepełnosprawnych – z potrzeby 
własnej czy myślenia o innych. 
 

Maciej Jabłoński (UKW)  
Przemoc systemowa wobec ucznia z 
niepełnosprawnością intelektualną, na 
przykładzie samorządów uczniowskich. 
 

 

16.30 – 16.45 – Podsumowanie seminarium (sala E12)  

 

16.45 -17.00 Przerwa kawowa  

17.00 – 18.00 Warsztat Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania 
się (AAC) z osobami głuchoniewidomymi (sala E12) 
Prowadzący: Tomasz Kasprzak  

 

Miejsce konferencji:                         

Uniwersytet Łódzki  

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny  

Ul. POW 3/5,  

90- 255 Łódź 

Wirtualna mapa: https://www.eksoc.uni.lodz.pl/imapa/ 

 

https://www.eksoc.uni.lodz.pl/imapa/

