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I DZIEŃ    23 MARZEC 2023

Program konferencji:

Wystąpienia prelegentów

1. 9.00 – 10.00 – rejestracja uczestników konferencji

2. 10.00 – 10.10 – otwarcie konferencji – Rektor Collegium Humanum

3. 10.10.- 10.40 - krótkie wystąpienia zaproszonych gości: Ewa Leniart-Wojewoda 

Podkarpacki, Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Jerzy Borcz - 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Małgorzata Rauch - Kurator 

Oświaty w Rzeszowie, lek. med. Stanisław Mazur- Prezes Zarządu CM Medyk, Krystyna 

Wróblewska - Dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich.

Prof. Viktor Hladush DrSc (Zhytomyr Ivan Franko State University, Katolícka 

Univerzita v Ružomberku) – Psychological infrastructure of assistance to 

Ukrainians during the period of Russian aggression

Prof. dr hab. Mieczysław Dudek (Collegium Humanum w Warszawie, Katolícka 

Univerzita v Ružomberku) - Zjawisko depresji wśród dzieci i młodzieży 

szkolnej

Prof. CH dr Teresa Panas (Collegium Humanum w Warszawie) - Nauczyciele 

i nauczanie  w czasach „zarazy”. „Mieć kogoś, kto by mnie rozumiał – oto 

moja jedyna potrzeba”. Gabriel Garcia  Márquez 

Przerwa kawowa

Ks. prof. dr hab. Janusz Mierzwa (Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka 

w Sanoku) - Fonoholizm, internetoholizm i izolacja społeczna w kontekście 

agresywnych zachowań dzieci i młodzieży
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RODO: 

Podczas uroczystości uczelnianych, wydarzeń, kulturalnych, naukowych wykonywane są fotogra�e oraz nagrania. Osoby, które nie wyrażają zgody na utrwalenie ich 

wizerunku proszone są o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio fotografowi lub organizatorowi. Dalsze uczestniczenie w wydarzeniu bez powyższego zgłoszenia, 

Administrator traktuje jako wyraźne działanie potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie Pani/Pana wizerunku jako danej osobowej.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Collegium Humanum-Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa 

(dalej Uczelnią). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: 

iod@humanum.pl 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu informacyjnym i promocyjnym – utworzenie galerii zdjęć z uroczystości i publikacja na stronach 

internetowych administrowanych przez Administratora oraz ich subdomenach, portalach społecznościowych; relacja video i transmisja on-line z uroczystości – na 

podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody oraz w celu archiwizacyjnym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 650, z późn. zm.) 

3. Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom: mediom współpracującym z Uczelnią, podmiotom drukującym materiały informacy-

jne. 4. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski. 

5. Pani/Pana dane przechowywane do czasu wycofania udzielonej zgody. 6. W przypadku osób, które otrzymały imienne zaproszenia na uroczystość, Administrator 

przetwarza również dane obejmujące imię, nazwisko i adres kontaktowy, tytuł/funkcję/stanowisko. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu informowania o 

uroczystościach i ważnych wydarzeniach organizowanych przez Administratora i nie będą udostępniane innym podmiotom. 7. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w uroczystości. Brak udzielenia zgody uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w wydarzeniu 8. Przysługuje Pani/Panu 

prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: o cofnięcia udzielonej zgody, z 

zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej 

wycofaniem, o sprostowania danych ,o usunięcia danych, o ograniczenia przetwarzania danych, o wniesienia sprzeciwu, o przenoszenia danych. Realizacja wyżej 

wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia do Uczelni. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. 10. Informujemy, że Administrator nie przetwarza 

podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym pro�lowaniu.

10.50 – 11.10 

11.10 – 11.30

11.30 – 11.50

11.50 – 12.30

12.30 – 13.30

13.30 – 15.00

15.00

Barbara Cebula (PCEN Rzeszów) - Bez empatii ani rusz - założenia 

porozumienia bez przemocy wg Marshalla B. Rosenberga

Joanna Majewska-Lasek (PCEN Rzeszów) - Trudności w procesie adaptacji 

i integracji dzieci ukraińskich w polskich szkołach

Dariusz Miziołek (PCEN Rzeszów) - Diagnoza i sposoby przeciwdziałania 

zachowaniom agresywnym dzieci i młodzieży

Przerwa obiadowa

Panel dyskusyjny z ekspertami

Wydawanie certy�katów uczestnictwa w konferencji

Zamknięcie konferencji
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Prof. dr hab. Yuriy Pachkovskyy (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana 

Franki) - Stan psycho-emocjonalny społeczeństwa ukraińskiego w obliczu 

wojny

Katarzyna Biała Solarz (Centrum Medyczne MEDYK, Fundacja Medyk dla 

Zdrowia) - Zaburzenia depresyjno-lękowe dzieci i młodzieży jako odpowiedź 

na zagrożenia współczesnego świata

Dorota Dominik (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie) 

– Relacje wewnątrzrodzinne w nieoczywistej rzeczywistości i ich wpływ na 

dzieci

Przerwa obiadowa

Panel - dyskusja

Artur Kosturek (Collegium Humanum w Rzeszowie, Kancelaria Prawnicza Artur 

Kosturek i Wspólnicy) – Zgoda opiekunów prawnych na udzielanie pomocy 

psychologicznej i psychoterapeutycznej małoletniemu w świetle 

obowiązujących przepisów prawa i oczekiwanych standardów opieki 

zdrowotnej 

dr Stanisław Kusiak (PCEN Rzeszów) – Styl terapeutyczny na lekcjach 

przedmiotowych

dr Barbara Wolny (PCEN O/Tarnobrzeg) – Promocja zdrowia 

psychospołecznego uczniów po pandemii na przykładzie działań szkół 

promujących zdrowie

Dorota Mech-Kuchcińska (PCEN O/Przemyśl) – Zaburzenia 

depresyjno-lękowe dzieci i młodzieży jako paradygmat współczesności

Przerwa kawowa

9.00 – 9.20

9.20. – 9.40

9.40 – 10.00

10.00 – 10.20

10.20 – 10.50

12.30 – 12.45

12.45 – 13.00

13.00 – 13.15

13.15 – 14.00

14.00 – 15.00
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