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Saturday / Sobota 

8.00-9.00 entrance hall / hol 
werjściowy Registration of participants / Rejestracja uczestników 

9:00-10:00 1012 
1135 

Opening lecture / Wykład inauguracyjny 
Keynote Speaker: prof. dr hab. Beata Glinka: Interdisciplinarity in 

entrepreneurship research / Interdyscyplinarność w badaniach 
przesiębiorczości (lecture in English) 

10:00-10:20 hall / hol Coffee break 
Przerwa kawowa 

Panel 1 
10:20-12:20  

room / sala slot / ścieżka  language / język 

1147 Psychology / Psychologia 
Chair:  dr Zuzanna Toeplitz ENG 

1012 Civil Law / Prawo cywilne 
Chair: dr hab. Wojciech Machała PL 

P089 Health & COVID-19 / Zdrowie i COVID-19 
Chair: dr hab. Izabella Łęcka ENG 

P015 Media & Communication / Media i komunikacja 
Chair: dr Monika Jakubowska-Mirek PL 

12:20-13:30 hall / hol Lunch 
Lunch 

Panel 2 
13:30-15:30 
  

room / sala slot / ścieżka language / język 

1138 European Union Law / Prawo Unii Europejskiej 
Chair: dr Jowanka Jakubek-Lalik PL 

P015 Spaces / Przestrzenie 
Chair:  dr Ewelina Biczyńska ENG 

P089 Risk / Ryzyko 
Chair: dr hab. Jerzy Mycielski ENG 

P043 Job Market / Rynek pracy  
Chair: dr hab. Piotr Makowski, prof. UW ENG 

15:30-15:50 hall / hol Coffee break 
Przerwa kawowa 

Panel 3 
15:50-17:50  

room / sala slot / ścieżka language / język 

P043 Data & Algorithms / Dane i algorytmy  
Chair:  dr hab. Jerzy Mycielski ENG 

1012 Law & Democracy / Prawo i demokracja 
Chair: dr Jowanka Jakubek-Lalik ENG 

P089 Refugees & Migrants / Uchodźcy i migranci 
Chair: dr hab. Piotr Makowski, UW ENG 

P015 Child & Childhood / Dziecko i dzieciństwo 
Chair: prof. dr hab. Ewa Haman ENG 
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Sunday / Niedziela 

9.15-10.00 hall / hol Coffee break 
Przerwa kawowa 

Panel 4 
10:00-12:00 
  

room / sala slot / ścieżka language / język 

1012 
Politics & International Affairs / Polityka i sprawy 

międzynarodowe 
Chair: dr Zuzanna Kulińska-Kepa 

ENG 

P015 Climate & Energy / Klimat i energia 
Chair: dr Marta Kindler ENG 

P089 Science & Learning / Nauka i uczenie się 
Chair: dr Joanna Dobkowska ENG 

12:00-13:00 hall / hol Lunch 
Lunch 

Panel 5 
13:00-15:00 
  

room / sala slot / ścieżka language / język 

P089 Economy / Ekonomia 
Chair: dr hab. Maciej Jakubowski PL 

1138 Crime & Penal Law/ Przestępstwo i prawo karne 
Chair: dr hab. Adam Niewiadomski, prof. UW PL 
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Detailed speaking schedule - semester V/  
Szczegółowy plan wystąpień – semestr V 

 

Panel 1 
 

Psychology / Psychologia 
chair / prowadzący: dr Zuzzanna Toeplitz 

 

• Aleksandra Juszczyk-Kalina - Prevalence and predictors of adjustment disorder among Polish 
students and evaluation of effectiveness of online cbt intervention for adjustment disorder. / Ocena 
rozpowszechnienia zaburzeń adaptacyjnych i ich predyktorów wśród studentów oraz ewaluacja 
skuteczności i mechanizmów działania transdiagnostycznej terapii poznawczo-behawioralnej online w 
zaburzeniu adaptacyjnym  
 

• Aleksandra Grzeszak - Being a woman on the autism spectrum – experiences, social stressors, 
protecting factors: a qualitative study / Być kobietą w spektrum autyzmu – doświadczenia, stresory 
społeczne, czynniki chroniące: badanie jakościowe 
 

• Maria Wasylkowska - Effectiveness of the mindfulness trainings on adolescents' emotion regulation, 
well-being and psychological health. / Efektywność treningu uważności u adolescentów: wpływ na 
regulację emocji, dobrostan oraz zdrowie psychiczne 
 

• Katarzyna Branowska - Individual differences in irony use and understanding: the role of need for 
cognitive closure and empathy / Różnice indywidualne w użyciu i rozumieniu ironii: rola potrzeby 
domknięcia poznawczego i empatii 
 

• Maria Leniarska - The role of intelligence and dominance for individuals with high narcissistic 
admiration and narcissistic rivalry / Rola inteligencji i dominacji dla osób z wysokim narcystycznym 
podziwem i narcystyczną rywalizacją 
 

• Jan Wardęszkiewicz - Measuring experiential avoidance: results from representative Polish sample / 
Unikanie doświadczania: wyniki na podstawie reprezentatywnej grupy Polaków i Polek 
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Civil Law / Prawo cywilne 
chair / prowadzący: dr hab. Wojciech Machała 

• Piotr Ratusznik - Protective purpose of the legal norm in tort liability with particular reference to 
strict liability / Cel ochronny normy prawnej w ramach odpowiedzialności deliktowej ze 
szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności na zasadzie ryzyka 

 
• Daniel Jakubowski - Gross ingratitude - a study of jurisprudential practice / Rażąca 

niewdzięczność – studium praktyki orzeczniczej 
 

• Monika Michałowska - On the dangers of personal union - the issue of application of Article 108 
of the Polish Civil Code to the actions of the members of the corporate bodies / O zagrożeniach 
wynikających z unii personalnej, czyli problematyka zastosowania art. 108 Kodeksu cywilnego do 
działania piastunów w organach reprezentacji osób prawnych  
 

• Mateusz Gawroński - Definition of the term 'business secret' in the Polish legal order legal order 
/ Definicja pojęcia „tajemnica przedsiębiorstwa” w polskim porządku prawnym  

 
• Paweł Karkowski - Adjudication under non-statutory rules in international commercial 

arbitration and the application of conflict of laws rules / Orzekanie na podstawie innych niż prawo 
stanowione reguł w międzynarodowym arbitrażu handlowym a stosowanie reguł kolizyjnoprawnych  

 
• Adriana Denys-Starzec - How does Polish law protect a child's image? Considerations along the 

borders of parental authority and child autonomy / Jak polskie prawo chroni wizerunek dziecka? 
Rozważania na styku granic władzy rodzicielskiej i autonomii dziecka  

 

 

Health & COVID-19 / Zdrowie i COVID-19 
chair / prowadzący: dr hab. Izabella Łęcka 

 

• Ewelina Łapińska - Mentalization, effectiveness of emotion regulation, characteristics of social 
relations and the sense of quality of life of older adults experiencing the Covid-19 pandemic. Report 
from the pilot study / Mentalizacja, efektywność regulacji emocji, właściwości relacji społecznych a 
poczucie jakości życia osób w okresie późnej dorosłości doświadczających pandemii Covid-19 
 

• Amelia Tomalska - Critical Infrastructure protection after Covid-19 pandemic / Ochrona 
Infrastruktury Krytycznej po pandemii Covid-19 

 
• Munyayiwashe Shumba - COVID-19 Pandemic and the reshaping of African Union Peace Support 

Operations / Pandemia COVID-19 i przekształcenie pokoju Unii Afrykańskiej. Operacje wsparcia 
 

• Wojciech Gędek - Municipal public health policy in Poland and its potential determinants  / 
Lokalna polityka zdrowia publicznego w Polsce i jej możliwe uwarunkowania 

 
• Michał Gajewski - Polish Incidental Legislation / Polskie ustawodawstwo incydentalne 
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Media & Communication / Media i Komunikacja 
chair / prowadzący: dr Monika Jakubowska-Mirek  

 

• Karolina Silkina - Nonverbal communication as an element of image building / Komunikacja 
niewerbalna jako element budowania wizerunku 
 

• Hanna Grzesiak - Carer of a person with dementia in movies and TV programmes / Opiekun osoby 
z demencją w filmach i programach telewizyjnych  

 
• Martyna Dudziak-Kisio - Modern seniors and media - analysis of the media image of seniors in the 

age of ageing societies / Współcześni seniorzy a media - analiza wizerunku medialnego seniorów w 
dobie starzenia się społeczeństw   

 
• Mateusz Dąbrowski - Verifying myths about Russian power - lessons from the aggression in Ukraine 

/ Weryfikacja mitów o rosyjskiej potędze - wnioski płynące z agresji na Ukrainę 
 

• Maksym Sijer - Conspiracy theories in the service of Russian propaganda and disinformation /  
Teorie spiskowe w służbie rosyjskiej propagandy i dezinformacji  
 

• Aleksandra Gulińska - „Prosto zatelefonuj nam. My dlia tebe! Po prostu zadzwoń do nas. Jesteśmy 
dla Ciebie!”. Wsparcie dla kobiet z Ukrainy po doświadczeniu przemocy ze względu na płeć / "Just 
give us a call. We are there for you!". Support for Ukrainian women after experiencing gender-
based violence 

 
Panel 2 

 
European Union Law / Prawo Unii Europejskiej 

chair / prowadzący: dr Jowanka Jakubek-Lalik 

 
• Monika Woźniak-Cichuta -Legal certainty or legal effectiveness: a false dilemma or a necessary 

choice in European merger control system? / Pewność prawa czy jego skuteczność: fałszywy 
dylemat czy wybór konieczny w europejskim prawie kontroli koncentracji? 

 
• Ariel Sławiński - The rule of law both in banking regulation and banking consumers’ agreements / 

Zasada państwa prawnego w regulacji bankowej i bankowych umowach konsumenckich  Radosław 
Łapszyński - The Concept of Regulatory Independence in the European Union / Koncepcja 
niezależności regulacyjnej w Unii Europejskiej 

 
• Agnieszka Warsewicz - Effects of the elimination of abusive clauses on the example of credit 

agreements indexed or denominated to a foreign currency /  Skutki eliminacji klauzul abuzywnych na 
przykładzie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do waluty obcej  

 
• Małgorzata Gawrońska - Institutionalization of human milk exchanges in modern European societies  

/ Instytucjonalizacja praktyk dzielenia się mlekiem ludzkim we współczesnych społeczeństwach 
europejskich  

 
• Stanisław Zakroczymski - Upolitycznienie nadzoru nad samorządem terytorialnym. Analiza danych 

empirycznych z województwa podlaskiego. / Politicisation of local government supervision. Analysis 
of empirical data from podlaskie voivodeship 



  
INTERDISCYPLINARY CONFERENCE (SEMESTER V)  

 

Spaces / Przestrzenie 
chair / prowadzący: Ewelina Biczyńska 

 
• Jan Szczepański - The creation of spatial identity as a result of the volatile political affiliation of the 

cultural borderland – the case of the nationalisation of Lviv since 1850 / Kształtowanie się 
tożsamości przestrzennej w wyniku zmienności przynależności ustrojowej pogranicza kulturowego – 
przypadek nacjonalizacji Lwowa od 1850 roku 
 

• José Castillo Sánchez - Territorial cohesion as a policy objective for successful decentralization 
reforms. The case of Latin America / Spójność terytorialna jako cel polityczny dla udanych reform 
decentralizacyjnych. Przypadek Ameryki Łacińskiej 

 
• Michał Kuźmiński - Transformations of the sacral landscape of late antique Rome / Transformacje 

przestrzeni sakralnej Rzymu w Późnym Antyku 
 

• Krzysztof Janas - The re-construction of sustainable architecture. Sociotechnical practices in design 
work / Re-konstrukcja architektury zrównoważonej. Socjotechniczne praktyki w pracy projektowej 

 
• Dorota Purchała - A shopping center as a space of consumption and cultural practices. Preliminary 

research / Centrum handlowe jako przestrzeń konsumpcji i praktyk kulturowych. Badania wstępne 
 
 

 

Risk / Ryzyko 
chair / prowadzący: dr hab. Jerzy Mycielski 

 

• Agnieszka Wysocka - Determinants of the LTD ratio in the countries of the European Economic Area 
/ Determinanty wskaźnika LTD w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
 

• Michał Bylicki - How much is our personal data worth? A comparison of the value of data for users 
and digital platform providers / Ile warte są nasze dane osobowe? Porównanie wartości danych dla 
użytkowników i dostawców platform cyfrowych 
 

• Rafał Miedziak - Mergers and acquisitions in the entertainment industry. Failed 20 years of research 
and attempts to build a holistic M&A model in the entertainment sector? / Fuzje i przejęcia w przemyśle 
rozrywkowym. 20 lat poszukiwań i prób zbudowania holistycznego modelu M&A w sektorze 
rozrywkowym zakończone porażką? 
 

• Ewa Weychert - The causal effect of catastrophic health expenditure on poverty in Poland / 
Przyczynowy wpływ katastrofalnych wydatków na zdrowie na ubóstwo w Polsce 
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Job Market / Rynek pracy 
chair / prowadzący: dr hab. Piotr Makowski, prof. ucz. 

 
 

• Mahmut Akarsu - Unequal Society A Detailed Investigation of Wage and Income Inequality in 
the United States / Nierówne społeczeństwo. Szczegółowe badanie nierówności płac i dochodów w 
Stanach Zjednoczonych 
 

• Angelika Van Hoy - Burnout among Psychotherapists: A Cross-cultural Value Survey among 12 
European Countries during the Coronavirus Disease Pandemic / Wypalenie wśród psychoterapeutów: 
Międzykulturowe badanie wartości wśród 12 krajów europejskich podczas pandemii 

 
• Agata Kałamucka - Working-time flexibility among European couples / Elastyczność czasu pracy 

w systemach europejskich 
 

• Ernestyna Pachała-Szymczyk - Employer’s risk in atypical employment relationships / Ryzyko 
pracodawcy w nietypowych stosunkach pracy 

 
• Olga Wanicka - Transnational employment search - an example of Overseas Filipino Workers in 

Poland / Transnarodowe poszukiwania zatrudnienia – przykład filipińskich pracowników 
zarobkowych w Polsce 

 
 

Panel 3 
 
 

Data & Algorithms / Dane i algorytmy 
chair / prowadzący: dr hab. Jerzy Mycielski 

 
• Satia Rożynek - Who is afraid of new technologies? Perception of workers in 6 EU countries / Kto 

boi się nowych technologii? Percepcja pracowników w 6 krajach UE 
 

• Julia Heller - "Apparent choice", or how Internet users deal with e-surveillance / „Pozorny wybór”, 
czyli jak internauci radzą sobie z e-nadzorem 

 
• Stanisław Rabczuk - ‘I have no idea what I’m doing’ – Prosecutor’s Use of Social Media / “Nie mam 

pojęcia, co robię” – wykorzystanie mediów społecznościowych przez prokuratora 
 

• Mariusz Malinowski  - Algorithm-based text metrics in macroeconomic forecasting / Metryki 
tekstowe oparte na algorytmach w prognozowaniu makroekonomicznym 

 
• Maria Kubara - Spatio-temporal localisation pattern of technological startups – RNN in predicting 

intra-urban startups’ clusters / Czaso-przestrzenne wzorce lokalizacyjne startupów technologicznych 
– RNN w prognozowaniu wewnątrz-miejskich klastrów startupów 
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Law & Democracy / Prawo i demokracja 
chair / prowadzący: dr Jowanka Jakubek-Lalik 

 
• Maksymilian Hau - From collective to corporate religious freedom: simply the next step or a leap 

forward? / Od zbiorowej do korporacyjnej wolności religijnej: po prostu kolejny krok czy skok 
naprzód? 
 

• Adela Gąsiorowska - Democratic innovations and their impact: Lessons from Gdańsk Citizens’ 
Assemblies / Innowacje demokratyczne i ich oddziaływanie: lekcje z Gdańskich Zgromadzeń 
Obywatelskich 

 
• Mikołaj Ryśkiewicz - Legal aggregate / Agregat prawny 

 
• Kamil Mielus - The growing role of non-permanent members of the UN Security Council / 

Ewolucja roli niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ 
 

• Bartosz Matyja - Defining Global Hierarchies in the 1960s-1970s Socialist Poland / Postrzeganie 
globalnych hierarchii w Polsce Ludowej w latach 1960-tych i 1970-tych 

 
 
 

Refugees & Migrants / Uchodźcy i migranci 
chair / prowadzący: dr hab. Piotr Makowski, prof. ucz. 

 
• Maciej Grześkowiak - Refugee Status: Scope, Consequences, Remedies / Luka między zasadą 

tymczasowego schronienia a statusem uchodźcy: Zakres, konsekwencje, środki zaradcze 
 

• Artem Graban - Asylum policy preferences and fear of migrants – a cross-national study of ten EU 
states / Preferencje polityki azylowej i strach migrantów: na podstawie badania dziesięciu państw 
członkowskich Unii Europejskiej 

 
• Ahmet Cihangiroğlu - Syrian Refugee Policy of Turkey: Narrative, Implementation and the 

Outcomes / Syryjska polityka uchodźcza Turcji: narracja, wdrożenie i rezultat 
 

• Batuhan Tümer - Refugee Policy of Turkey and its Implications on Electoral Preferences / Polityka 
uchodźcza Turcji i jej wpływ na preferencje wyborcze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
INTERDISCYPLINARY CONFERENCE (SEMESTER V)  

 

Child & Childhood  / Dziecko i dzieciństwo 
chair / prowadzący: prof. dr hab. Ewa Haman 

 
• Tanaya Batabyal - Is there any relationship between the temperament of an infant and social 

attentional network development within the 1st year of life? / Czy istnieje relacja między 
temperamentem dziecka a rozwojem społecznej sieci uwagowej w ciągu 1. roku życia? 
 

• Magdalena Krysztofiak - Bilingual and monolingual organization of the mental lexicon: A study 
with Cross-Linguistic Lexical Tasks CLT / Organizacja słownika umysłowego u dzieci dwu- i 
jednojęzycznych: Badanie z wykorzystaniem Międzyjęzykowych Zadań Leksykalnych CLT 

 
• Mohamed Nalir Mohamed Faslan - Identity Conflict and Radicalisation of Muslim Youth in Sri 

Lanka / Konflikt tożsamości i radykalizacja młodzieży muzułmańskiej w Sri Lance 
 

• Karolina Madej - Entering adulthood in the shadow of the war - an analysis of the plans of 
Ukrainian youth in Poland / Wkraczanie w dorosłość w cieniu wojny – analiza planów młodzieży 
ukraińskiej w Polsce 

 
• Paulina Paul - Pedagogy of collecting. Enlightment-Romantic collecting as educational activity – 

the Polish case / Pedagogia kolekcjonerska. Oświeceniowo-romantyczne kolekcjonerstwo jako 
działalność edukacyjna – przypadek polski 
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Panel 4 
 

 

Politics & International Affairs / Polityka i sprawy międzynarodowe 
 

• Johnson Chandam - The Constraint of liberal ordering: Non-western powers and the implication 
on the normative foundation of liberal international order / Ograniczenie porządkowania 
liberalnego: Nie-zachodnie siły i implikacja podstawy normatywnej liberalnego porządku 
międzynarodowego 
 

• Ivan Posylnyi- Our Donbas: the Discursive Construction of National Identity in Donbas between 
2014 and 2022 / Nasz Donbas: Dyskursywna konstrukcja tożsamości narodowej w Donbasie w 
latach 2014-2022 

 
• Harutyun Voskanyan - Short-term repercussions of the war in Ukraine in the South Caucasus: 

Armenia's foreign policy approaches to a new regional balance of power / Krótkoterminowe 
reperkusje wojny w Ukrainie w Kaukazie Południowym: podejścia polityki zagranicznej Armenii do 
nowego układu sił w regionie 

 
• Ernest Hryhorowicz - Arab Gulf monarchies towards the civil war in Syria / Arabskie monarchie 

regionu Zatoki Perskiej wobec wojny domowej w Syrii 
 

• Monika Stachoń - Islamic Republic of Iran as a state-sponsor of international terrorism / 
Islamska Republika Iranu jako państwowy sponsor międzynarodowego terroryzmu 

 
• Emina Zoletić - Intergenerational transmission of the memory of war among families in Bosnia and 

Herzegovina and the Bosnian diaspora in Europe/ Międzypokoleniowa transmisja pamięci o wojnie 
wśród rodzin w Bośni i Hercegowinie oraz w bośniackiej diasporze w Europie 
 

• Yedidya Rabinovitz - A Five-Factor Stochastic Differential Equation Discount Rate Model for 
Private Corporations / Model pięcioczynnikowego stochastycznego równania różnicowego dla stopy 
dyskontowej korporacji prywatnych 
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Climate & Energy / Klimat i energia 
chair / prowadzący: dr Marta Kindler 

 
 

• Oskar Kulik - Climate neutrality targets: where are we from a norm analysis perspective and how 
does Poland perform? / Cele neutralności klimatycznej: jak z punktu widzenia analizy norm 
jesteśmy daleko od ich realizacji i jak spisuje się Polska?  
 

• Weronika Stefaniuk - Green bonds and other examples of sustainable development of commercial 
companies and the European Union's policy ‘green’ goals - opportunities and risks /  Zielone obligacje 
i inne przykłady zrównoważonego rozwoju spółek handlowych a „zielone” cele polityki Unii 
Europejskiej – szanse i zagrożenia 

 
• Jakub Wiech - Security of the medium-sized state’s gas market / Bezpieczeństwo rynku gazu 

państwa średniego 
 

• Filip Wójcik - Gamification and serious game usage in ESG data communication – systematic 
literature review / Wykorzystywanie grywalizacji i serious games w komunikacji danych ESG – 
systematyczny przegląd literatury 

 
• Zofia Bieńkowska - Embodying climate change. The heat in the city / Doświadczanie zmiany 

klimatu. Upał w mieście 
 

Science & Learning / Nauka i uczenie się 
chair / prowadzący: dr Joanna Dobkowska 

 
• Mateusz Jeżowski - Bibliometric analysis – utility and efficacity of the method in doctoral 

dissertation on the example of digital volunteering / Analiza bibliometryczna – ocena użyteczności i 
skuteczności metody w przygotowaniu rozprawy doktorskiej na przykładzie zagadnienia wolontariatu 
cyfrowego 
 

• Alsu Shakmaeva - Intervention research: Math anxiety regulation, impact on math performance / 
Badania interwencyjne: regulacja lęku przed matematyką, wpływ na wydajność matematyczną 

 
• Grzegorz Simborowski - Debunking the myths of learning by doing by habitual entrepreneurs: do 

they really perform better than novices or do we just naively believe people can learn from their 
experiences? / Obalanie mitów uczenia się przez zwykłych przedsiębiorców: czy naprawdę osiągają 
lepsze wyniki niż nowicjusze, czy po prostu naiwnie wierzymy, że ludzie mogą uczyć się na swoich 
doświadczeniach? 

 
• Marcin Łączyński - A theoretical model of game narrative in the scope of modern ludology and 

narratology / Model teoretyczny narracji w grach w ujęciu współczesnej ludologii i narratologii 
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Panel 5 
 

 

Economy / Ekonomia 
chair / prowadzący: dr hab. Maciej Jakubowski 

 
• Łukasz Baszczak - Narrative Economics – The Main Problems of The New Branch of Economics / 

Ekonomia narracji – główne problemy nowego nurtu ekonomii 
 

• Filip Targowski - Sharing economy and new business models for urban mobility / Ekonomia 
współdzielenia a nowe modele biznesowe w mobilności miejskiej 

 
• Adam Grzywacz - Distance and international business in turbulent times: management consulting 

during the COVID-19 / Dystans i biznes międzynarodowy w czasach niepokoju: konsulting 
biznesowy podczas COVID-19 
 

• Weronika Herbet-Homenda - Antitrust liability within a group of companies: what lies behind it? / 
Odpowiedzialność antymonopolowa w ramach grupy spółek: co leży u jej podstaw? 

 
 

Crime & Penal Law / Przestępstwo i prawo karne 
chair / prowadzący: dr hab. Adam Niewiadomski, prof. ucz. 

 
• Aleksander Leszczyński - The principle of subsidiarity in criminal law / Zasada subsydiarności w 

prawie karnym 
 

• Eliza Rutynowska - Freedom of speech vs. hate propaganda – criminal provisions vs. freedom of 
assembly / Wolność słowa, a propagowanie nienawiści – prawo karne a wolność zgromadzeń 
 

• Gniewomir Wycichowski-Kuchta - EU Criminal Law on Crossroads - shifting paradigm in the EU 
Criminal Law / Unijne prawo karne na rozdrożu - zmiana paradygmatu w unijnym prawie karnym 

 
• Ewelina Mikołajczuk - Crime, police, investigation ... What exactly is a crime series? / Przestępstwo, 

policja, śledztwo… Czym tak właściwie jest serial kryminalny? 
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Kądzielski (nauki o bezpieczeństwie) 

Opracowanie merytoryczne programu naukowego Konferencji Interdyscyplinarnej : 

mgr Martyna Dudziak-Kisio (koordynatorka prac nad programem, nauki o komunikacji 
społecznej i mediach),  
mgr Maciej Zajączkowski (nauki o bezpieczeństwie), 
mgr Yedidya Rabinovitz (ekonomia i finanse),  
mgr Hubert Taładaj (nauki prawne),  
mgr Bogdan Andrushchenko (nauki o komunikacji społecznej i mediach). 

skład i opracowanie graficzne: mgr Weronika Bednarska 
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