
BIULETYN INFORMACYJNY

Mamy ogromną przyjemność poinformować, iż w wyniku
przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021
wszystkie dyscypliny, w których Akademia Ekonomiczno-
Humanistyczna w Warszawie prowadziła działalność
badawczą, osiągnęły wysoką kategorię naukową B+.

Podstawą przeprowadzonej ewaluacji były osiągnięcia
naukowe wszystkich pracowników badawczo-
dydaktycznych uczelni. Pod uwagę brane były również
efekty finansowe prowadzonych badań naukowych i prac
rozwojowych. Ponadto uwzględniono wpływ działalności
naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

AKADEMIA EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNA
W WARSZAWIE
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Wyniki ewaluacji działalno�ci naukowej

Dzięki otrzymaniu tak wysokich kategorii naukowych,juczelnia uzyskała pełnię praw
akademickich, w szczególności prawo do nadawania stopni naukowych doktora oraz
doktora habilitowanego nauk społecznych w czterech dyscyplinach: ekonomia i finanse,
nauki prawne, nauki o polityce i administracji oraz psychologia. Fakt ten podkreślił Rektor
AEH dr hab. Konrad Janowski, prof. AEH w komunikacie skierowanym do pracowników
naukowych i administracyjnych uczelni:

Dotychczas nasza uczelnia posiadała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dw�ch
dyscyplinach (psychologia i nauki prawne), stąd też zwiększenie liczby takich dyscyplin do
czterech oraz uzyskanie we wszystkich tych dyscyplinach uprawnie� do nadawania stopnia
doktora habilitowanego to wielki sukces i kolejny „skok rozwojowy”, kt�ry osiągnęła nasza
uczelnia. Sukces ten jest dowodem i potwierdzeniem dynamicznego rozwoju naszej uczelni,
wysokiej jako�ci prowadzonych bada� naukowych oraz siły oddziaływania na otoczenie
społeczno-gospodarcze.
Jestem przekonany, iż sukces osiągnięty przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w
Warszawie przyczyni się do zwiększenia prestiżu naszego �rodowiska akademickiego, a także
będzie stanowi� pozytywną motywację do dalszej pracy na rzecz osiągnięcia przez naszą uczelnię
statusu uniwersytetu.



AEH w The Impact Rankings 2022

Z ogromną satysfakcją informujemy, że Akademia

Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie znalazła się

wśród 16 polskich uczelni wyróżnionych w najnowszym

międzynarodowym rankingu THE Impact Rankings 2022.

Impact Rankings, przygotowywany przez Times Higher Education, to jedyny międzynarodowy

ranking oceniający szkoły wyższe pod kątem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Celem

rankingu jest promowanie uczelni mierzących się z kluczowymi wyzwaniami współczesności oraz

mających największy wkład w budowanie zrównoważonego społeczeństwa. Nasza uczelnia w

swoim debiucie w rankingu została uwzględniona w dwóch obszarach: „good health and weel-

being” oraz  „reducing inequalities”.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 18 maja 2022 r. w Collegium Novum UJ w Krakowie

podczas międzynarodowej konferencji ScienceCon 2022, którą zorganizowali wspólnie PCG,

Elsevier i Times Higher Education. Naszą Uczelnię reprezentował Rektor Konrad Janowski.

Szczegółowe wyniki rankingu są dostępne na stronie: THE Impact Rankings 2022
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22 czerwca ogłoszono wyniki XXIII Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022. Z wielką radością
informujemy, że Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie zajęła 6. miejsce wśród
uczelni niepublicznych w Polsce. Kierunki psychologia, prawo, finanse i rachunkowość oraz
zarządzanie zostały wyróżnione w kategorii kierunków studiów. Wysoko sklasyfikowani zostaliśmy w
kategorii publikacje, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach oraz rozwój kadry
własnej, natomiast w kategorii umiędzynarodowienie jesteśmy liderem!

Podczas uroczystej gali finałowej naszą uczelnię reprezentowali Pani Marzena Godlewska —
Dyrektor Generalna oraz prof. Piotr Szczepankowski — Prorektor ds. Kształcenia. Szczegółowe
informacje na temat tegorocznej edycji rankingu znajdują się na stronie internetowej portalu
edukacyjnego Perspektywy

AEH na sz�stkę

Ranking wydział�w Prawa Rzeczpospolitej
W 11. edycji rankingu przygotowanego przez Rzeczpospolitą kierunek prawo prowadzony na
Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie uplasował się na 5 miejscu wśród wszystkich
uczelni niepublicznych w Polsce i tym samym utrzymał świetną pozycję z ubiegłego roku.  

Tak jak w poprzednich edycjach pod uwagę wzięto 3 kategorie: potencjał naukowy, jakość
kształcenia oraz współpracę z zagranicą. To właśnie w tej trzeciej kategorii zostaliśmy szczególnie
wysoko ocenieni, otrzymując maksymalną liczbę 4 punktów. Ranking został opracowany na
podstawie danych Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Rzeczpospolitej

https://www.facebook.com/perspektywy/?__cft__[0]=AZXrGL7jC0pMSq191ln3p_tvuedmK229cQm97ewoPoRCWAOY16tefCpi1pO4T558RFypNU-qd5bIhhv-Js-C_zrUIy1UaLtFvebCy_dN9P7bHKYris8UFSjQ0pcQxbuLHInhOFiTEvCJ0YySSUK5qulU4RtGaEAcUefO9XOu7CbglZ9gNc8XZ-PfM-hktoQ4f7Q&__tn__=kK-R
https://2022.ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-uczelni-niepublicznych
https://www.rp.pl/zawody-prawnicze/art36593161-ranking-wydzialow-prawa-2022-zmiana-na-podium
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Rekomendacja PAN dla kierunku psychologia
Informujemy, że studia psychologiczne prowadzone przez
AEH uzyskały pozytywną rekomendację Komitetu Psychologii
Polskiej Akademii Nauk.

Podstawą przyznania rekomendacji było wyłonienie
najlepszych uczelni w Polsce, które oferują wysoką jakość
kształcenia popartą właściwym doborem kadry badawczo-
dydaktycznej oraz jej aktywnością na rzecz rozwoju
psychologii w Polsce i na świecie.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Raportu ewaluacji
jednostek naukowych prowadzących kształcenie na kierunku
psychologia: RAPORT

bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe – studia II stopnia,
nowe media i public relations – studia II stopnia,
informatyka – studia II stopnia,
cyberbezpieczeństwo – 3 letnie studia licencjackie oraz letnie studia inżynierskie.

Z ogromną satysfakcją informujemy, że nasza uczelnia otrzymała pozwolenie MEiN na
utworzenie nowych kierunków studiów. Są to:

Akademia prowadzi również rekrutację na inne nowo otwarte kierunki (studia I stopnia), na
które pozwolenie uzyskaliśmy w ostatnim roku: filologię angielską, filologię germańską,
kosmetologię oraz fashion design & sustainable fashion management.

Nowe kierunki studi�w

https://kompsych.pan.pl/images/Uchwa%C5%82y/Raport_ewaluacji_KP_PAN-2.pdf
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Instytut Nauk Prawnych AEH nadał stopnie doktora
W kwietniu i w maju na naszej uczelni odbyły się trzy publiczne obrony rozpraw doktorskich. Doktoranci z sukcesem
przedstawili rezultaty przeprowadzonych badań oraz obronili postawione przez siebie tezy przed komisjami,
zaproszonymi gośćmi oraz publicznością. W rezultacie Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Akademii
Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2022 r. podjęła uchwałę o nadaniu
stopnia doktora mgr Anecie Urbaniak, natomiast na mocy uchwały z 20 maja zostały nadane stopnie doktorskie dr.
hab. Andrzejowi Maderze oraz mgr. Łukaszowi Piebakowi.

Tytuł rozprawy doktorskiej mgr Anety Urbaniak: „Superficies solo cedit w polskim porządku prawnym”. Promotorem
w przewodzie doktorskim był dr hab. Dariusz Makiłła, prof. AEH, a recenzentami prof. dr hab. Bronisław Sitek
(Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie) oraz dr hab. Ewa Gajda, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu).

Tytuł rozprawy doktorskiej dr. hab. Andrzeja Madery „Dzieła osierocone w prawie polskim”. Promotorem w
przewodzie doktorskim był prof. dr hab. Jacek Sobczak, a recenzentami dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko, prof. UO
(Uniwersytet Opolski), dr hab. Ksenia Kakareko, prof. UW (Uniwersytet Warszawski) oraz dr hab. Grzegorz Tylec, prof.
KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II).

Tytuł rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Piebiaka „System prekluzji, a przymus adwokacko-radcowski w sądowym
postępowaniu w sprawach gospodarczych. Promotorem w przewodzie doktorskim był dr hab. Tomasz Demendecki,
prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), a recenzentami dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof.
ASzWoj (Akademia Sztuki Wojennej), prof. dr hab. Paweł Czubik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz dr hab.
Maciej Rudnicki (Akademia Polonijna w Częstochowie).

Serdecznie gratulujemy!

https://vizja.pl/szkola-doktorska/


6 marca 2022 r. w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej odbyły się obchody Europejskiego Dnia Pamięci o
Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Święto to ustanowił w 2012 r. Parlament Europejski, aby upamiętniać osoby,
które w XX wieku z narażeniem życia przeciwstawiały się reżimom totalitarnym. 

W uroczystości wzięli ambasadorowie Francji, Słowacji, Litwy i Chorwacji, przedstawiciele Żydowskiego Instytutu
Historycznego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w
Markowej oraz władze naszej uczelni. Uczestnicy mogli m.in. obejrzeć film o Janie Karskim legendarnym kurierze
Polskiego Państwa Podziemnego oraz wysłuchać świadectwa ocalałej z Getta Warszawskiego Krystyny Budnickiej.
Uroczystości towarzyszyła wystawa kolaży artysty i badacza Holocaustu Zbigniewa Dobkowskiego.

Bezpośrednim organizatorem spotkania było UEHS Academic Center for Holocaust and Genocide Research,
funkcjonujące od października 2021 roku pod kierownictwem dr Bożeny Iwanowskiej oraz dr hab. Anny
Wierzchowskiej, prof. AEH. Pozytywny odzew i wysoka ocena wydarzenia ze strony naszych gości pozwalają mieć
nadzieję, że podobne spotkania będą miały charakter cykliczny. Należy również podkreślić, że tego typu obchody
nie były do tej pory organizowane przez żaden z ośrodków akademickich w Polsce.

Uroczystość została poprowadzona przez wieloletniego dziennikarza TVN-24, korespondenta we Włoszech
redaktora Jacka Pałasińskiego oraz Dyrektor Biura Rektora Aleksandrę Krowicką. Zapis wydarzenia dostępny jest
TUTAJ

 

Europejski Dzie� Pamięci o Sprawiedliwych
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https://www.facebook.com/AEHwWarszawie/videos/450838596833535


W maju zakończył się trzeci etap zbiórki darów dla poszkodowanych w wyniku wojny na Ukrainie. Dzięki
ogromnemu zaangażowaniu studentów, pracowników oraz przyjaciół naszej uczelni w trakcie
organizowanej od marca akcji udało się zebrać dużą ilość żywności długoterminowej, środków
higienicznych, artykułów pierwszej pomocy, leków, ubrań, śpiworów i koców. Przekazane rzeczy w kilku
transportach trafiły do Charkowa, Krzywego Rogu, Kijowa i Zaporoża gdzie zostały rozdysponowane do
lokalnych punktów pomocowych.

Akademia dołączyła także do akcji organizowanych przez Wolskie Centrum Kultury – wspólnie
zbieraliśmy produkty, z których przygotowywano kanapki rozdawane na Dworcu Zachodnim, studenci-
wolontariusze wspierali punkt informacyjny dla przyjezdnych, pomagali w poszukiwaniu noclegów,
transporcie, opiece nad dziećmi, tłumaczeniu dokumentów, natomiast członkowie koła naukowego
Legislacja wspierali obywateli Ukrainy w punkcie porad prawnych, a także pracowali w sądzie rejonowym,
pełniąc funkcję biegłych tłumaczy.

Również przy zaangażowaniu Akademii w Wolskim Centrum Kultury powstało POLSKO-UKRAIŃSKIE
CENTRUM WOLSKA. Znajduje się w nim punkt informacyjny dla mieszkańców i uchodźców, w którym
można uzyskać pomoc prawną oraz pomoc psychologiczną. W Centrum odbywają się także zajęcia
animacyjne dla dzieci oraz spotkania i zajęcia dla dorosłych.

Solidarni z Ukrainą
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https://wck-wola.pl/ukraina/


3 lipca 2022 r. w auli głównej AEH odbyła się uroczysta graduacja słuchaczy studiów podyplomowych połączona z
rozdaniem dyplomów. Było to wspólne święto naszych absolwentów, a także wyjątkowa chwila dla władz uczelni,
wykładowców, partnerów oraz przyjaciół Akademii.

W roku akademickim 2021/2022 w murach naszej uczelni kształciło się ponad 550 słuchaczy na 11 kierunkach: Family
Guidance, MBA, DBA, EMBA, EMBA dla Pielęgniarek i Położnych, EMBA Koder Medyczny, Psychologiczna
Diagnostyka Kliniczna, Psychologia Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Seksuologia Kliniczna,
Rachunkowość, Techniki Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Cyfryzacja w Procesach Audytu i Kontroli
Menedżerskiej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Burmistrz Dzielnicy Ochota Dorota Stegienka, Dyrektor Warszawskiego
Szpitala dla Dzieci Izabela Marcewicz-Jendrysik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego św. Zofii dr n. med. Wojciech
Puzyna, Dyrektor do spraw położnych i pielęgniarek Szpitala Położniczego św. Zofii dr Grażyna Bączek oraz Prezes
Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych Michał Chrobot. 

Wykład graduacyjny zatytułowany „Wektory wyobraźni, krajobrazy zmian przyszłości, eksploracje na temat
zmieniającego się świata” wygłosił dr David Kalisz. Odczytano również listy gratulacyjne przesłane przez Marszałka
Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Uroczystego wręczenia dyplomów dokonali Rektor AEH dr hab. Konrad Janowski, prof. AEH oraz Dyrektor Kolegium
Kształcenia Podyplomowego Sławomir Jagieła. Był czas na krótką rozmowę oraz wspólne zdjęcie. Dodatkową
niespodzianką był występ  wokalny Weroniki Bochat-Piotrowskiej. 

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Zapis gali dostępny jest na TEJ
stronie.

Graduacja Studi�w Podyplomowych 2021/2022
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https://www.facebook.com/AEHwWarszawie/videos/608171423779827


Dział Współpracy Międzynarodowej AEH we współpracy z Universidad San Francisco de Quito zorganizował
tygodniowe szkolenie dla menedżerów IT z Ekwadoru na temat nowych technologii w zarządzaniu. 

Uczestnicy kursu wzięli udział w warsztatach na temat zarządzania projektami i procesami, nowych technologii
oraz biznesu w chmurze. Odwiedzili również międzynarodowe firmy będące liderami we wdrażaniu
nowoczesnych rozwiązań zarządczych (m.in.: Business Centre Club, ITSS, CloudTeam, CloudFerro oraz Integrator
Przedsiębiorczości). Te praktyczne doświadczenia bez wątpienia pozwoliły uczestnikom szkolenia na zdobycie
cennej wiedzy i wgląd w kluczowe aspekty pracy menedżerskiej widziane z perspektywy polskich firm IT. Na
koniec pobytu w Polsce nasi goście zwiedzili Warszawę, Kraków oraz Wieliczkę, poznając w ten sposób polską
historię, kulturę i tradycje. Szkolenie zostało przygotowane przez zespół ekspertów, w tym dr. Krzysztofa
Rychlickiego-Kiciora, Dziekana Studiów Informatycznych AEH.
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Dzięki umowie podpisanej pomiędzy Akademią a Education Loan Fund przy Ministerstwie Edukacji i Nauki w Ułan
Bator od października 2022 r. na naszej uczelni będzie się kształcić 50 studentów z Mongolii.

Fundacja Edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki Mongolii opłaca stypendia młodym ludziom marzącym o
zdobyciu wyższego wykształcenia. Jesteśmy pewni, że będzie to ciekawe i bogate w różnorodne wydarzenia
doświadczenie, a nasza uczelnia zyska studentów z kolejnego, niereprezentowanego dotychczas kraju.

9 czerwca gościliśmy w naszej uczelni przedstawicieli trzech gruzińskich uczelni
wyższych: International Black Sea University, Georgian National University SEU
oraz New Vision University. Z dwoma z nich (IBSU i SEU) AEH podjęła już
współpracę w ramach projektu podwójnego dyplomowania. Porozumienia
podpisaliśmy również z Ala-Too International University oraz Caucasus
International University (Gruzja). Sfinalizowane zostały również umowy o wymianie
studenckiej z VNU University of Economics and Business w Wietnamie oraz
University of Kuala Lumpur w Malezji.

Wsp�łpraca międzynarodowaa

https://ibsu.edu.ge/en/
https://www.seu.edu.ge/en
https://newvision.ge/eng/
https://vnu.edu.vn/eng/
https://www.unikl.edu.my/


22 czerwca 202 r. w Auli Głównej AEH odbyła się I Ogólnopolska Konferencja
Naukowa „Społeczeństwo obywatelskie – aktualne i przyszłe wyzwania”.
Organizatorem wydarzenia był Instytut Nauk Prawnych AEH, a przewodniczył mu 
 dr hab. Paweł Sitek, prof. AEH. 

Konferencja dotyczyła niezwykle ważnej i doniosłej z perspektywy prawnej i
społecznej materii społeczeństwa obywatelskiego. Jego coraz intensywniejszy
rozwój oraz wzrastająca rola problemów społecznych w całokształcie stosunków
społeczno-politycznych państwa pociąga za sobą konieczność szerokiego
podejmowania badań w tej dziedzinie oraz szukania nowych, coraz lepszych metod
w realizowaniu polityki społecznej.

Prelegentami w trzech panelach tematycznych byli naukowcy reprezentujący
naszą uczelnię m.in.: prof. dr hab. Jacek Sobczak, dr hab. Jarosław Wyrembak, prof.
AEH, dr Agnieszka Łukaszczuk; przedstawiciele innych ośrodków akademickich
m.in. dr hab. Ksenia Kakareko, prof. UW, a także praktycy prawa oraz liczni
doktoranci reprezentujący również Szkołę Doktorską AEH.

Wydarzenie uświetnili goście honorowi — prof. dr hab.  Marek Chmaj Uniwersytet
SWPS (wykład pt. Konstytucyjna zasada społeczeństwa obywatelskiego) oraz prof.
dr hab. Jerzy Menkes SGH (wykład pt. Europę wyznaczają wartości). 
Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i stanowi przyczynek
do dalszej dyskusji oraz badań. Pokazała również jak wielkie znaczenie ma
społeczeństwo obywatelskie oraz jakie czekają przed nim wyzwania.
Relacja z wydarzenia dostępna jest na TEJ stronie.
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ZAKO�CZONE KONFERENCJE

I Og�lnopolska Konferencja Naukowa „Społecze�stwo
obywatelskie–aktualne i przyszłe wyzwania”.

25 czerwca 2022 r. odbyła czwarta edycja Warszawskiej Konferencji Nowości
Psychologicznych „Psychoscience”. Organizatorem wydarzenia był przez Instytut
Psychologii AEH oraz Koło Naukowe Studentów Psychologii naszej uczelni. 

Podczas konferencji wystąpiło sześciu prelegentów – zarówno młodych, jak i
bardziej doświadczonych naukowców, którzy w trakcie wystąpień poruszyli
zagadnienia z różnych obszarów psychologii. Tematyka wystąpień dotyczyła:
mądrości i poczucia własnej godności w drugiej połowie życia; związku pomiędzy
interpersonalną regulacją emocji a nasileniem aleksytymii; zaburzeń SPE i
skuteczności terapii u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z użyciem VR;
zaburzeń odżywiania; wypalenia zawodowego u instruktorów nurkowania
rekreacyjnego oraz spostrzegania własnej seksualności przez kobiety osierocone
we wczesnym dzieciństwie.
Zapis wydarzenia dostępny jest na platformie MS Teams.

Warszawska Konferencja Nowo�ci Psychologicznych
PsychoScience 2022

https://www.facebook.com/InstytutNaukPrawnychAEH/photos/pcb.154769967125118/154765007125614/
https://tiny.pl/93pf8


12 marca 2022 roku odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.
„Prawa człowieka na świecie. Aspekty społeczne, polityczne, historyczne i
formalnoprawne”. Wydarzenie odbyło się w formie on-line, a jego
organizatorem było Center For American Studies i Center For European
Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Głównym celem konferencji była dyskusja na temat szeroko pojętych praw człowieka przez pryzmat prawa,
politologii, historii oraz innych nauk społecznych i humanistycznych. Naszą uczelnię aktywnie reprezentowali
Natalia Druzhyna – Prezes Koła Naukowego Legislacja oraz członek koła mgr Mikołaj Melnyk.

Natalia wygłosiła referat „Cudzoziemiec jako niewolnik terminów administracyjnych. Przyszłość praw człowieka”, w
którym starała się odpowiedzieć na pytanie, czy nowelizacja ustawy o cudzoziemcach z 21 stycznia 2022 zmieni
dotychczasowe podejście organów administracyjnych do ich spraw oraz usprawni wydawanie decyzji. Mikołaj w
wystąpieniu „Ochrona danych osobowych i prywatność w sieci” przedstawił zagrożenia wynikające z życia w
cyfrowym świecie oraz przedstawił sposoby na ich uniknięcie.

                                                                                                                                                                                            Dominika Ustaszewska

W dniach 1-2 czerwca odbyła się VIII Konferencja Naukowa z cyklu „Prawne
formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami” pt. „Człowiek, samorząd i
państwo wobec zagrożeń zabytków w trakcie pokoju i w czasie wojny”. 
W wydarzeniu udział wzięła dr Żaneta Gwardzińska-Chowaniec, wygłaszając
referat zatytułowany „Rola i znaczenie bezpieczeństwa informacji w ochronie
zabytków”.

Z artykułem pt. „Współczesne oblicze modelu kłamstwa oświęcimskiego jako narzędzie dezinformacji” wystąpiła
również studentka III roku prawa i członkini Koła Naukowego Legislacja Noemi Zaremba. 
Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Prawnej Ochrony Dóbr Kultury Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów
Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego przy udziale Instytutu Prawa Ochrony Dziedzictwa. 

                                                                                                                                                                                                                 Kacper Kalisz

W R Z E S I E Ń  2 0 2 2  |  N R  8

W dniu 21 kwietnia 2022 roku studenci Akademii aktywnie uczestniczący w
działalności UEHS Academic Center for Holocaust and Genocide Research
wzięli udział w społeczno-edukacyjnej akcji ŻONKILE 2022 przypominającej o
Powstaniu w Getcie Warszawskim. Organizatorem wydarzenia od 2010 roku
jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W tym roku nasza uczelnia była
jedyną uczelnią wyższą w Polsce biorąca udział w obchodach.

II Og�lnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Prawa człowieka na �wiecie.
Aspekty społeczne, polityczne, historyczne i formalnoprawne”.

VIII edycja konferencji naukowej „Prawne formy ochrony
zabytk�w i opieki nad zabytkami”



Z przyjemnością informujemy o dwóch nowych grupach zainteresowań powstałych z inicjatywy
naszych studentów. Pierwszą z nich jest UEHS Debate Club działający przy UEHS Academic Work and
Research Center for Political Thought and Leadership przy wsparciu dr Bożeny Iwanowskiej oraz  dr
hab. Anny Wierzchowskiej, prof. AEH. Przewodniczącą klubu jest Thandiwe Dube studentka I roku
nauk politycznych. Klub powstał jako przyjazna przestrzeń do wymiany poglądów oraz dyskusji na
ważne i aktualne tematy społeczno-polityczne, a także zagadnienia związane z reprezentowanymi w
Akademii kierunkami studiów.

Drugą inicjatywą jest Centrum Antydyskryminacyjne AEH.
Jego inicjatorkami są studentki psychologii Julia Świtała i
Julia Domagała, a wsparciem merytorycznym otoczyło je
UEHS Academic Work and Research Center for Political
Thought and Leadership. 
 

Pomysłodawczynie serdecznie zapraszają wszystkich
zainteresowanych współtworzeniem centrum oraz
aktywnym działaniem na rzecz innych do współpracy.
Przewidziano udział w interesujących wykładach i
kursach, zdobywanie nowych umiejętności oraz
organizację wydarzeń własnych. Mile widziana jest
znajomość języka angielskiego. Adres kontaktowy:
adcenter.uehs.aeh@gmail.com

Inicjatywy studenckie

Dyskusje prowadzone w międzynarodowym, kulturowo
zróżnicowanym gronie mają na celu poznanie różnych
punktów widzenia, naukę skutecznej argumentacji i
wyrażania myśli, Podnoszą również zdolności językowe,
uczą wzajemnego słuchania oraz poszanowania dla
cudzych przekonań i poglądów. Wszystkie te umiejętności i
kompetencję pomagają w tworzeniu odpowiedzialnych,
zaangażowanych obywateli i liderów. W najbliższych
planach klubu jest udział i organizacja debat oksfordzkich.
Zainteresowanych uczestnictwem zapraszamy do kontaktu
przez media społecznościowe.

Działalność w organizacjach studenckich z Samorządem oraz Wellcome Office na czele to idealna
okazja do realizacji interesujących projektów, zdobycia wiedzy spoza programu studiów oraz
zawarcia nowych przyjaźni dlatego Akademia z chęcią wspiera studenckie inicjatywy. Cieszy nas,
że studenci AEH szukają nowych wyzwań, chcą się rozwijać oraz działać na rzecz potrzebujących
wsparcia i pomocy. Wszystko to sprawia, że już na starcie kariery dowodzą swojej ciekawości
wobec świata, ambicji i chęci zdobywania nowych doświadczeń.
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https://www.facebook.com/UEHS-Academic-Work-and-Research-Center-for-Political-Thought-and-Leadership-113010557882627
mailto:adcenter.uehs.aeh@gmail.com


Złote indeksy przyznane
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Z przyjemnością informujemy, że II edycja Konkursu o Złote Indeksy
Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie dobiegła końca.
Tym razem zadanie postawione przed maturzystami chcącymi kształcić
się w murach naszej uczelni polegało na napisaniu eseju pt. „Media
społecznościowe – szanse czy zagrożenia".
Kapituła konkursu, w której składzie zasiadały: Prorektor ds. współpracy
międzynarodowej dr hab. Anna Llanos-Antczak, prof. AEH, Olga Rawa
Siarkowska psycholog, trener-szkoleniowiec i mentor oraz dr hab. Evelina
Kristanova, prof. AEH wyłoniła trzy laureatki:

I miejsce zajęła Emilia Błażewicz, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w
Sanoku, która otrzyma 100% rabatu na czesne na wybranym kierunku przez cały okres
studiów. Jak podkreśliło jury zwycięski esej charakteryzował się dojrzałością osądów i
przemyśleń, dostrzegalną pogłębioną analizą naukową, spójnością oraz wysokiej jakości
warsztatem językowym.

II miejsce zajęła Dorota Więch – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Adama
Mickiewicza w Strzyżowie.

III miejsce zajęła Aleksandra Rodaczek – Absolwentka Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i
J. Vetterów.
Laureatki II i II miejsca otrzymają bon edukacyjny o wartości 1000 zł.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas
Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023.

Zachęcamy do zapoznania się z pracami nagrodzonych osób: 1, 2, 3

 „Uczelnia na medal!” 
- dla os�b z niepełnosprawno�cią
W semestrze letnim rozpoczęły się zajęcia sportowe dla
studentów z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi
potrzebami realizowane w ramach projektu „Uczelnia na
medal!”. 

Ćwiczenia organizowano w różne dni tygodnia pod
nadzorem wykwalifikowanych trenerów. Cześć zajęć 
 odbywało się w grupie, jak zajęcia z jogi czy relaksacji, a
część indywidualnie i została dopasowana do
indywidualnych potrzeb i możliwości fizycznych studenta.
Za koordynację projektu odpowiedzialne jest Biuro ds.
Osób z Niepełnosprawnościami.

https://www.facebook.com/1losanok/?__cft__%5b0%5d=AZXD2dVrXXlyPYh46qFpr2xJBNYpeWOzhfdE9pRSd_V97b6x5WIJsrQE8j6EOIUMt80x3ioISuDiUnj4J_bcc2Yjt2mhwkgL3xsKQs4QU0Z8I8H0aSNbAUnzIpL4O7W6xe0CZebrDe-UTmylNFGvepgm8Aoz-68ybbF3JCrV0zFOc60VsKaYTT4NOlqcreFDC6g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063772291427&__cft__%5b0%5d=AZXD2dVrXXlyPYh46qFpr2xJBNYpeWOzhfdE9pRSd_V97b6x5WIJsrQE8j6EOIUMt80x3ioISuDiUnj4J_bcc2Yjt2mhwkgL3xsKQs4QU0Z8I8H0aSNbAUnzIpL4O7W6xe0CZebrDe-UTmylNFGvepgm8Aoz-68ybbF3JCrV0zFOc60VsKaYTT4NOlqcreFDC6g&__tn__=-%5dK-R
https://vizja.pl/wp-content/uploads/2022/07/Emilia-Blazewicz_media-spolecznosciowe-szanse-i-zagrozenia.pdf
https://vizja.pl/wp-content/uploads/2022/07/Aleksandra-Rodaczek_media-spolecznosciowe-szanse-i-zagrozenia.pdf
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VARIA

Student AEH wicemistrzem Europy w strzelectwie
Marek Dobrowolski zdobył dwa medale podczas rozegranych w marcu w norweskim Hamar mistrzostw
Europy osób niepełnosprawnych w strzelectwie sportowym: srebrny w konkurencji karabin pneumatyczny
mikstów  wraz z  klubową koleżanką Emilią Babską oraz brązowy w drużynie. Dzięki wysokim wynikom
wszystkich reprezentantów naszego kraju Polska uplasowała się na 2 miejscu w klasyfikacji medalowej.

Na co dzień Marek jest studentem I roku zarządzania studiów magisterskich. Jego przygoda ze
strzelectwem zaczęła się w 2017 r. kiedy zaczął uczęszczać na treningi do klubu CWKS Legia Warszawa.
Wcześniej trenował inne dyscypliny: pływanie, koszykówkę na wózkach, lekkoatletykę, CrossFit, dog
Frisbee, biegi uliczne, ale to strzelectwo okazało się strzałem w dziesiątkę. Serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów!

Aisha Yakiti, pochodząca z Zimbabwe studentka
pierwszego roku stosunków międzynarodowych była jedną
z reprezentantek młodzieży Huairou Commission podczas
11 edycji World Urban Forum, które odbyło się w dniach 26-
30 czerwca w Katowicach. Huairou Commission to
kierowany przez kobiety ruch  zrzeszający grupy społeczne
z ubogich społeczności miejskich, wiejskich i tubylczych w
ponad 45 krajach, które wspólnie pracują na rzecz przemian
transformacyjnych, aby poprawić jakość życia kobiet oraz
ich rodzin. 

- Udział w forum był dla mnie niesamowitym do�wiadczeniem — relacjonuje Aisha, -
Poznałam fantastycznych młodych ludzi z całego �wiata, zaangażowanych w działalno�� na
rzecz zr�wnoważonej przyszło�ci miast. Przekonałam się, że aby osiągną�  wyznaczone cele
powinni�my jednoczy� nasze działania i zawsze odnosi� się do siebie z szacunkiem, niezależnie
od płci, narodowo�ci i koloru sk�ry. 
Serdecznie gratulujemy udziału w międzynarodowym wydarzeniu!

Studentka AEH na World Urban Forum
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Gala wręczenia dyplom�w 2021/2022

Serdecznie zapraszamy wszystkich tegorocznych
absolwentów do udziału w Gali Wręczenia
Dyplomów, która odbędzie się  30 września 2022 roku
o godz. 16:00 w Auli Głównej.
Podczas uroczystości zostaną wręczone dyplomy
ukończenia studiów tegorocznym absolwentom oraz
nagrody Mens Docta dla absolwentów posiadających
bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia
naukowe, lub którzy w inny sposób przyczynili się do
rozwoju lub promocji Akademii.

Świętowanie zakończy pierwszy w historii naszej uczelni Bal Absolwenta. Aby wziąć udział w
wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszenia udziału w gali oraz dopełnić niezbędnych
formalności. Szczegóły znajdują się na TEJ stronie.

Zapewne każdy student kierunków ekonomicznych naszej uczelni  na dźwięk słów analiza
finansowa swoje myśli skieruje ku dr. hab. Grzegorzowi Gołębiewskiemu, prof. AEH. To
zupełnie zrozumiałe. Nie wszyscy jednak wiedzą, że nasz Wykładowca z zamiłowania jest
genealogiem i autorem powieści obyczajowych z wątkiem kryminalnym. 

W czerwcu nakładem wydawnictwa Novae Res ukazał się czwarty już tom serii z Adamem
Floriańskim młodym genealogiemf-fdetektywem. Poszukiwanie korzeni, rodzinne sekrety  i
cyberbezpieczeństwo to wątki, których nie brakuje na kartach najnowszej powieści.

Zachęcamy do lektury i polecamy również wcześniejsze tomy serii: „Cień przeszłości”, „Dług
krwi” oraz „Dziedzictwo”, który w 2018 r. został uhonorowany nagrodą Złotego Kościeja w
kategorii powieść kryminalna roku.

„Rodzinny sekret”

https://vizja.pl/gala-wreczenia-dyplomow-2021-2022/


Stali obserwatorzy naszych mediów społecznościowych oraz strony internetowej uczelni na pewno
zauważyli, że grafika ilustrująca publikowane posty, informacje oraz wpisy stała się bardziej znajoma. I
mają rację! Dział graficzny AEH przygotował fantastyczną sesję zdjęciową, która pokazuje naszych
studentów w przestrzeni kampusu Vizja Park. Założenie było takie, aby fotografie obrazujące
udostępniane przez nas treści były realne —  prezentowały to, co uczelnia ma do zaoferowania,
pokazywały ludzi tworzących społeczność akademicką, których można spotkać na wykładach, w
trakcie przerwy na korytarzu, czy zebraniach kół naukowych, przedstawiały towarzyszące im emocje
oraz panujący na uczelni klimat. Chcieliśmy pokazać siebie i to, jacy jesteśmy. 

Poniżej prezentujemy efekty tej pracy. To tylko mała część zdjęć. Więcej oczywiście do zobaczenia na
naszych stronach :)
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AEH w obiektywie



 W spectrum zainteresowań naukowych poszczególnych współautorów niniejszej
monografii znalazły się kolejno zagadnienia najbardziej aktualne i newralgiczne.
Stąd zostały podjęte badania aktualnej doktryny i orzecznictwa dotyczącego
alimentacji. Szczególne trudności w interpretacji i stosowaniu przepisów
dotyczących alimentacji powstają z chwilą uzyskania pełnoletności przez dziecko.
W tym zakresie ma miejsce dyskusja społeczna oraz niejednolite orzecznictwo co
do przesłanek powodujących wygaśnięcie obowiązku alimentacji względem
dorosłego dziecka. (fragment)

Alimentacja w �wietle obowiązujących
przepis�w. Praktyczne aspekty nadużywania
�wiadczenia

Paweł Sitek (red.)

Wydawnictwo AEH  2022

Filozoficzne i polityczno-prawne problemy
wsp�łczesnych społecze�stw.

Wojciech Słomski, Zdzisław Sirojc (red.)

Wydawnictwo Aspra JR 2022

Monografia "Filozoficzne i polityczno-prawne problemy współczesnych
społeczeństw" jest efektem współpracy naukowej uczonych z różnych środowisk
akademickich z Polski, Słowacji, Ukrainy i Rosji. Autorzy poszczególnych prac
poruszają istotne i aktualne problemy współczesności. Zamieszczone artykuły to
dorobek autorskich badań i przemyśleń związanych z szeroko pojmowanym
rozwojem społecznym. Duża dynamika wydarzeń politycznych, gospodarczych i
społecznych, częste zmiany zarówno w środowisku międzynarodowym jak i
wewnętrznym, wymagają bowiem, aktualnych interpretacji.
Celem niniejszej publikacji jest zatem, interpretacja zachodzących współcześnie
zjawisk i procesów społecznych, w szczególności w takich dziedzinach jak: filozofia,
politologia, prawo, socjologia, bezpieczeństwo, czy management

NOWO�CI PUBLIKACYJNE
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NOWO�CI PUBLIKACYJNE



Społecze�stwo i organy �cigania - wsp�lne
zagrożenia oraz cele

Paweł Gołębiewski, Paweł Sitek (red.)

Wydawnictwo AEH 2022

Niniejsza praca zbiorowa jest efektem badań naukowych zrealizowanych przez:
Zespół Badawczy Prawa Karnego i Bankowego oraz Zespół Badawczy Prawa
Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej, funkcjonujące w ramach Instytutu
Nauk Prawnych AEH w Warszawie. 
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Leon Chwistek - człowiek i dzieło
Wojciech Słomski

Aspra JR 2022

Monografia została poświęcona profesorowi Leonowi Chwistkowi - wybitnemu
teoretykowi dwudziestolecia międzywojennego, artyście, krytykowi literackiemu,
matematykowi, filozofowi i publicyście. autorowi teorii o wielości rzeczywistości.
Profesor Leon Chwistek to uczony, który wciąż jest postacią niedocenianą. Autor
publikacji  Wojciech Słomski przywołuje jego biografię, dorobek intelektualny oraz
koncepcje filozoficzne.

Kazimierz Ajdukiewicz – człowiek i dzieło
Wojciech Słomski

Aspra JR 2022

W monografii przedstawiono sylwetkę Kazimierza Ajdukiewicza wybitnego
przedstawiciela filozoficznej szkoły lwowsko-warszawskiej

 jego najważniejsze najważniejsze oraz koncepcje filozoficzne. Przywołano teorię
znaczenia, rozważania o wnioskowaniu oraz analiza pojęcia definicji. Ajdukiewicz
należy do wybitnych przedstawicieli filozofów analitycznych wśród przedstawicieli
filozoficznej szkoły lwowsko-warszawskiej. Zajmował się logiką i filozofią.
 



Stanisław Leszek Stadniczeńko (red.)

Wydawnictwo AEH 2022

Przygotowana przez zespół autorów praca  stanowi pomoc w poznaniu osoby i
życia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autorzy żywią nadzieję, że poszczególne
artykuły pobudza do refleksji oraz skłonią do zadawania pytań o to, czy są dziś na
świecie ludzie prawi, którzy wezmą odpowiedzialność za zmieniający się świat, za to
co nas czeka, obronią fundamentalne wartości i wypełnia pustkę duchową.

W publikacji w sposób twórczy podjęto analizę dorobku kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Poza wielostronnym, ogólnym spojrzeniem obecne sa aktualizacje,
typowe dla Polski drogi chrześcijaństwa i jego konfrontacji z panującym systemem
ideologicznym.
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Prymas Tysiąclecia. Kardynał Stefan
Wyszy�ski. Wpływ ma losy i działalno��
Ko�ciała oraz dzieje naszego kraju

Społeczne problemy wsp�łczesnych
społecze�stw

Wojciech Słomski, Zdzisła Sirojc (red.)

Aspra JR 2022

Monografia "Społeczne problemy współczesnych społeczeństw" jest efektem
współpracy naukowej uczonych z różnych środowisk akademickich z Polski,
Słowacji, Ukrainy i Rosji. Autorzy poszczególnych prac poruszają istotne i aktualne
problemy współczesności. Zamieszczone artykuły to dorobek autorskich badań i
przemyśleń związanych z szeroko pojmowanym rozwojem społecznym i
postępem naukowo-technicznym. Duża dynamika wydarzeń politycznych,
gospodarczych i społecznych, częste zmiany zarówno w środowisku
międzynarodowym jak i wewnętrznym, wymagają aktualnych interpretacji.
Celem niniejszej publikacji jest zatem, interpretacja zachodzących współcześnie
zjawisk i procesów społecznych, w szczególności w takich dziedzinach jak:
filozofia, politologia, prawo, bezpieczeństwo, socjologia, czy pedagogika.
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Wybrane zagadnienia prawa medycznego
wobec wyzwa� pandemii wywołanej
wirusem SARS-CoV-2

Jacek Sobczak, Anna Rogacka-Łukasik (red.)

Silva Rerum 2022

Publikacja stanowi zbiór opracowań poświęconych różnym problemom związanym
z istniejącymi, znowelizowanymi, jak i nowo wprowadzonymi regulacjami prawnymi.
Celem autorów monografii było ukazanie problematyki prawa medycznego wobec
całego wachlarza problemów natury prawnej wywołanych wirusem Sars-CoV-2.

Wprowadzenie do polityki
ubezpieczeniowej

Tadeusz Szumlicz

Wydawnictwo AEH 2021

Książka przedstawia teoretyczne naświetlenie problemów w prowadzeniu polityki
ubezpieczeniowej. Publikacja sugeruje dalsze rozważania, w szczególności
konieczność praktycznego rozważenia uwarunkowań prowadzenia polityki
ubezpieczeniowej. Autor traktuje książkę jako miejsce wyłożenia swoistej ideologii,
zbioru uporządkowanych poglądów objaśniających jego widzenie upowszechnienia  
myślenia ubezpieczeniowego w rozwiązywaniu ważnych problemów życia
społecznego. 

Upoważniony Przedsiębiorca w obrocie
gospodarczym

Ewa Gwardzińska, Żaneta Gwardzińska-Chowaniec

Wydawnictwo AEH 2022

Monografia stanowi pierwsze tak obszerne opracowanie dotyczące instytucji
Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO (Authorised Economic Operator). AEO 
 rewolucjonizuje międzynarodowy obrót towarami od 2005 r., po przyjęciu przez
Radę Światowej Organizacji Celnej (World Custom Organization - WCO) ram SAFE
Framework of Standarts to Secure and Falicitate Global Trade w celu
zabezpieczenia i ułatwienia handlu światowego, gdzie wprowadzono sztandarowy
program partnerstwa celno-biznesowego WCO,



ROZDZIAŁY W PUBLIKACJACH
ZBIOROWYCH

Aspekty prawne i społeczne nadzoru Ministra Wła�ciwego
do Spraw Wewnętrznych nad policją

Paweł Sitek

w: „Społeczeństwo i organy ścigania - wspólne zagrożenia oraz cele”, Paweł
Gołębiewski, Paweł Sitek (red.), Warszawa 2022

Mąż stanu, strażnik narodu i warto�ci moralnych
Stanisław Leszek Stadniczeńko

w: „Prymas Tysiąclecia. Kardynał Stefan Wyszyński. Wpływ na losy i działalność
Kościoła oraz dzieje naszego kraju”, Stanisław Leszek Stadniczeńko (red.), Warszawa
2022
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Czy etyczny biznes jest możliwy?
Wojciech Słomski

w: „Społeczne problemy współczesnych społeczeństw”, Wojciech Słomski (red.)
Zdzisław Sirojć (red.), Warszawa 2022

Konstytucyjna zasada r�wno�ci kobiet i mężczyzn w
statutach wybranych partii politycznych

Małgorzata Niewiadomska-Cudak

w: „Prawo konstytucyjne w systemie prawa : księga jubileuszowa dedykowana
profesorowi Stanisławowi Bożykowi z okazji 70. rocznicy urodzin i 45-lecia pracy
naukowej”, Ryszard Skarzyński (red.), Elżbieta Kużelewska (red.), Jarosław Matwiejuk
(red), Białystok 2022



Rozumienie żywotnych racji stanu w nauczaniu kardynała
Stefana Wyszy�skiego

Agnieszka Bitkowska, Muriel Waterlot, Agnieszka Łukaszczuk

w: „Prymas Tysiąclecia. Kardynał Stefan Wyszyński. Wpływ na losy i działalność
Kościoła oraz dzieje naszego kraju”, Stanisław Leszek Stadniczeńko (red.), Warszawa
2022

Stefan Kardynał Wyszy�ski. Początki prymasowskiej misji
(1948-1953)

Dariusz Makiłła

w: „Prymas Tysiąclecia. Kardynał Stefan Wyszyński. Wpływ na losy i działalność
Kościoła oraz dzieje naszego kraju”, Stanisław Leszek Stadniczeńko (red.), Warszawa
2022
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Program odnowy społecznej - wychowanie nowego
pokolenia w nauczaniu Bł. Stefana Kardynała
Wyszy�skiego

Wojciech Słomski

w: „Prymas Tysiąclecia. Kardynał Stefan Wyszyński. Wpływ na losy i działalność
Kościoła oraz dzieje naszego kraju”, Stanisław Leszek Stadniczeńko (red.), Warszawa
2022

Nadużycie instytucji alimentacji przez pełnoletnie dziecko
– studium przypadku

Paweł Sitek

w: „Alimentacja w świetle obowiązujących przepisów. Praktyczne aspekty nadużywania
świadczenia ”, Paweł Sitek (red.), Warszawa 2022

Pragmatyczne i filozoficzne ograniczenia etyki biznesu
Wojciech Słomski

w: „Filozoficzne i polityczno-prawne problemy współczesnych społeczeństw". Wojciech
Słomski (red.), Zdzisław Sirojc (red.), Warszawa 2022
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Rheumatoid arthritis is a chronic inflammatory disease leading to disability, reduced quality of life, and
severe depressive symptoms. Theoretical models and research emphasize the importance of cognitive
factors such as illness-related beliefs and cognitive appraisals in the process of adapting to life with a
chronic disease. Objectives: The aim of this study was to analyze the role of age, disease duration, and
cognitive factors in the level of acceptance of life with rheumatoid arthritis and determine the factors
responsible for short-term (one week) changes without the use of interventions. We also assessed
differences in predictors between rheumatoid arthritis, vascular diseases, and diabetes. Methods: Data
were collected using a panel study. The first part of the analysis included 83 participants who declared
a medical diagnosis of rheumatoid arthritis. In the second part of the analysis, in addition to people with
rheumatoid arthritis (69 participants), two control groups were also included: diabetes (n = 26) and
vascular disease (n = 26). The analysis examined basic sociodemographic and clinical data, cognitive
appraisals, illness-related beliefs, and acceptance of living with the disease twice in one week. Results:
The relationship between age and levels of acceptance of living with the disease was cubic, but the
groups distinguished based on age and disease duration did not differ in terms of the analyzed
variables. Cognitive appraisals (both baseline and changes over one week) were responsible for
changes in acceptance of living with the disease, although other variables (sociodemographic, clinical,
and illness-related beliefs) also played a role. The predictors of change in acceptance of living with the
disease differed between analyzed diagnoses. Conclusions: Cognitive factors are an important aspect
of the adaptation process to living with an illness. Potential clinical applications and future directions of
research are discussed.

Age, Cognitive Factors, and Acceptance of Living with the
Disease in Rheumatoid Arthritis: The Short-Term
Perspective

Daniel Pankowski, Kinga Wytrychiewicz-Pankowska, Ewa Pisula, Andrzej Fal,
Bartłomiej Kisiel, Ewa Kamińska, Witold Tłustochowicz

International Journal of Environmental Research and Public Health 2022, 19(5)

DOI: 10.3390/ijerph19053136

https://doi.org/10.3390/ijerph19053136


W artykule przestawiono wyniki badań dotyczących możliwości rozwoju Mieszkalnych Obiektów
Pływających (MOP), popularnie nazywanych Domami Na Wodzie (DNW) z uwzględnieniem wpływu
czynników środowiskowych. Badanie potencjalnych kierunków rozwoju MOP w aspekcie czynników
środowiskowych przeprowadzone zostało z zastosowaniem metody Scenariuszy Stanów Otoczenia
dla scenariusza optymistycznego, pesymistycznego i najbardziej prawdopodobnego. Opracowane
scenariusze pozwoliły określić burzliwość otoczenia, jego niejednorodność i procesy wiodące w
rozwoju MOP w Polsce.

Analiza możliwo�ci rozwoju Mieszkalnych Obiekt�w
Pływających (MOP) w aspekcie czynnik�w
�rodowiskowych

Emilia Miszewska, Maciej Niedostatkiewicz, Radosław Wiśniewski

Przegląd Budowlany 2022, Numer 1-2

Pełna treść: TUTAJ
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Numerous data indicate the presence of cognitive impairment in people who have undergone COVID-
19, often called COVID Fog (CF). This phenomenon persists even 6 months after infection, and its
etiology and pathogenesis are not fully known. The aim of this article was to analyze the relationship
among cognitive functioning, clinical data and nutrition indexes in patients discharged from the COVID-
19 hospital of the Military Institute of Medicine, Warsaw, Poland. The sample comprised 17 individuals—
10 women and 7 men, with ages of 65 ± 14 years. Cognitive impairment was measured with the use of
the Montreal Cognitive Assessment (MoCA). The nutrition parameters included: hemoglobin, red blood
cells, total cholesterol and its fractions, triglycerides, total protein, albumin, urea, creatinine,
phosphates, calcium and sodium. The analysis showed that albumin concentration significantly
correlated with the total MoCA score and especially with the short-term memory test score.
Conversely, total cholesterol, and especially LDL concentrations, were highly and negatively
associated with the MoCA score. In conclusion: markers of nutritional status are correlated with the
severity of CF. Individuals with malnutrition or risk of malnutrition should be screened for CF. Further
studies need to be performed in this area.

Analysis of the Relationship among Cognitive Impairment,
Nutritional Indexes and the Clinical Course among
COVID-19 Patients Discharged from Hospital—
Preliminary Report

Jakub Klimkiewicz, Daniel Pankowski, Kinga Wytrychiewicz-Pankowska, Anna
Klimkiewicz, Paulina Siwik, Joanna Klimczuk, Arkadiusz Lubas

Nutrients 2022, vol 14(8)

DOI: 10.3390/nu14081580

https://mostwiedzy.pl/pl/publication/analiza-mozliwosci-rozwoju-mieszkalnych-obiektow-plywajacych-mop-w-aspekcie-czynnikow-srodowiskowych,156997-1
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The article presents the speculative frame method for analysing the real estate market, identifying
market tensions, small shocks and price bubbles. The method relies on time and price data series. In
the speculative frame method, time is expressed by the horizontal parameter of the frame with a fxed
interval, and house price dynamics is denoted by the vertical parameter that changes over time. The
frame sequence is analysed to determine the rate of changes in housing prices. The main advantage of
this index-based approach is that it diagnoses the real estate market in real time. The method was
presented on the example of Polish housing markets and under simulated market conditions. The time
series of home prices were analysed in Wrocław (the fourth largest Polish city) during dynamic price
increases in 2002–2012, as well as in Warsaw (the Polish capital) in 2016–2018 during a period of market
stability. Research limitations were identifed, and robustness tests were conducted. The study
demonstrated that the speculative frame method can be used as a rapid screening method for
analysing a market’s performance based on house price dynamics.

DOI: 10.1007/s10901-022-09954-0

The applicability of the speculative frame method for
detecting disturbances on the real estate market:
evidence from Poland

Justyna Brzezicka, Radosław Wiśniewski

Journal of Housing and the Built Environment 2022

W R Z E S I E Ń  2 0 2 2  |  N R  8

This study assesses the impact of corruption on Nigeria’s domestic savings. To this end, an ARDL
technique was employed to analyze quarterly data for the 1996–2019 period. We find evidence of a
long-term relationship between domestic savings and corruption (along with income growth, income
level, inflation rate, deposit interest rate, unemployment rate including oil price). The empirical results
indicate that lowering corruption level raises domestic savings over the long-term. Other important
factors that drive domestic savings over the long-run in Nigeria are income level, deposit interest rate,
inflation rate, unemployment rate as well as oil price. Having established the major factors that affect
domestic savings, some recommendations are offered to encourage saving mobilization in Nigeria.

DOI: 10.1080/1331677X.2021.201011

An empirical investigation of the effect of corruption on
domestic savings in Nigeria

Nurudeen Abu, Marcin Waldemar Staniewski 

Economic Research-Ekonomska Istraživanja 2022

https://link.springer.com/article/10.1007/s10901-022-09954-0
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Level of physical activity positively affects health condition, correlates highly with level of physical
fitness and contributes to the efficient performance of military tasks. The aim of the study was to
assess the level of physical activity and body mass index of the Polish Air Force soldiers. A total of 543
professional soldiers (men) doing military service in military units of the Polish Air Force underwent the
examination. The average age of examined soldiers amounted to 34.8 ± 9.0 years. In order to carry out
the research, the long version of the International Physical Activity Questionnaire was used. Out of the
total of 477 questionnaires that qualified for the analysis, a high level of physical activity was found
among 81.1% of subjects, moderate 10.5% and low 8.4%. Average MET values were obtained in the
following: job-related, relocation (transportation), housekeeping, recreation (leisure activities and sport).
The average MET values were 4173 ± 5306 MET; 2371 ± 2725 MET; 2455 ± 4843 MET; 2421 ± 2802 MET,
respectively. The average level of body mass index amounted to 25.98 ± 3.38 kg/m2 . The tested Air
Force soldiers were generally characterized by a high and moderate level of physical activity.
Generally, there was no difference in the level of physical activity between the flight crew and the
ground staff.

Assessment of the Level of Physical Activity and Body
Mass Index of Soldiers of the Polish Air Force

Andrzej Tomczak, Anna Anyżewska, Jerzy Bertrandt, Tomasz Lepionka, Artur
Kruszewski, Agata Gaździńska

International Journal of Environmental Research and Public Health 2022,
Volume 19(9)

DOI: 10.3390/ijerph19148392

Knowledge of the energy expenditure related to the training of policemen allows for assessment of
the intensity of the work performed and is an indispensable element of planning and implementing
nutrition. This study on energy expenditure comprised a total of 280 persons, students of two Polish
police schools and two police training centers. The energy expenditure of policemen was determined
based on measurements of the heart rate using Polar RC3 GPS heart rate monitors. The energy
expenditure of policemen associated with the training process in the police schools and training
centers ranged from 1793 to 3043 kcal/8 h and amounted to 2314 ± 945 kcal/8 h during training on
average. The values of energy expenditure related to a typical training day in Polish institutions
conducting police training are diverse and depend on the specificity and nature of the training.
According to the criteria for assessing the burden of work, the work performed by police officers can
be classified as hard work and very hard work.

Assessment of Energy Expenditure of Police Officers
Trained in Polish Police Schools and Police Training
Centers

Jerzy Bertrandt, Anna Anyżewska, Roman Łakomy, Tomasz Lepionka, Ewa Szarska,
Andrzej Tomczak, Agata Gaździńska, Karolina Bertrandt-Tomaszewska, Krzysztof
Kłos, Ewelina Maculewicz

International Journal of Environmental Research and Public Health 2022,
Volume 19(6828)

DOI: 10.3390/ijerph19116828
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Although associations between fear of fat and eating disorders (ED) have been frequently studied, it
appears that the construct of fear of fat requires in-depth understanding to determine whether it is
similar in individuals diagnosed with bulimia nervosa, anorexia nervosa, and individuals from the
general population. The purpose of our study was to confirm the factor structure of the Goldfarb Fear
of Fat Scale (GFFS) in clinical and non-clinical settings. This issue has not yet been investigated in the
literature. Data were collected from 126 female patients diagnosed with ED and a total of 581 women
from the general population. Our findings are highly consistent with the original single-factor structure
of GFFS but only in the clinical sample. In the non-clinical sample, a good fit to the data has been
achieved with a two-factor model composed of Fear of gaining weight and Fear of losing control over
eating/weight. The Polish version of GFFS demonstrated good psychometric properties. It can be used
as a fast screening tool to identify individuals with eating disorders and those at risk of developing such
disorders. We recommend the two-factor model for non-clinical samples and the one-dimensional
model for clinical samples for both research and practice.

An examination of the factor structure of the Goldfarb
Fear of Fat Scale in clinical and non-clinical samples of
Polish women

Hanna Przybyła-Basista, Krystyna Buszman, MariaFlakus

Body Image 2022, Volume 40

DOI: 10.1016/j.bodyim.2021.11.003
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The main factors that determine the effectiveness and reliability of duties and tasks performed by
border guard officers, are very good health and maintaining a high level of psychophysical fitness that
depend mainly on adequate diet and physical activity and thus, nutritional status. The aim of the study
was to verify the correlations between dietary habits, physical activity level and selected nutritional
status indicators. One hundred and sixty-nine male border guard officers participated in the study. A
61-item food frequency questionnaire (FFQ) was used to assess dietary habits and a long-form
International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) was used to assess physical activity. Fat mass was
determined by bioelectrical impedance analysis (BIA) and bone calcification was assessed by the dual
energy X-ray absorptiometry (DXA). Many correlations between dietary habits, as well as the physical
activity of officers and body mass index (BMI), fat mass index (FMI) and visceral fat level (VFL) were
found, while bone mineral density (BMD T-score) negatively correlated only with two food groups and
6 out of 61 products but did not correlate with physical activity. The results also confirmed many poor
dietary habits and abnormalities in nutritional status. Thus, there is a need for nutritional education and
further monitoring of health-related behaviors, as well as monitoring the nutritional status of border
guard officers.

Association between Diet, Physical Activity and
Nutritional Status of Male Border Guard Officers

Anna Anyźewska, Roman Łakomy, Tomasz Lepionka, Ewelina Maculewicz, Ewa
Szarska, Andrzej Tomczak, Izabela Bolczyk, Jerzy Bertrandt 

International Journal of Environmental Research and Public Health 2022,
Volume 19(9)

DOI: 10.3390/ijerph19095305
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The rapid outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) has affected citizens' daily lives in an
unprecedented way. To curb the spread of the pandemic, governments have taken numerous
measures such as social distancing and quarantine, which may be associated with psychological
consequences, namely stress and loneliness globally. To understand differential associations of
personality traits with psychological consequences of COVID-19, we utilize data from a sample of
99,217 individuals from 41 countries collected as part of the COVIDiSTRESS Global Survey. Data were
analyzed using multigroup confirmatory factor analysis and multilevel regression models. Findings
showed that while some of the associations were rather weak, Big Five personality traits were
significantly associated with perceived stress and loneliness during the pandemic. Our study illustrates
that neuroticism especially can be a vulnerability factor for stress and loneliness in times of crisis and
can contribute to detection of at-risk individuals and optimization of psychological treatments during or
after the COVID-19 pandemic.

Big Five traits predict stress and loneliness during the
COVID-19 pandemic: Evidence for the role of neuroticism

Gözde Ikizer, Marta Kowal, İlknur Dilekler Aldemir, Alma Jeftić, Aybegum Memisoglu-
Sanli, Arooj Najmussaqib,  David Lacko, Kristina Eichel, Fidan Turkh, Stavroula Chrona,
Oli Ahmed, Jesper Rasmussen, Raisa Kumaga, Muhammad Kamal Uddin, Vicenta
Reynoso-Alcántara, Daniel Pankowski, Tao Coll-Martín.

Personality and Individual Differences 2022, Volume 190

DOI: 10.1016/j.paid.2022.111531

This study attempts to investigate the factors affecting e-wallet adoption intention in Malaysia, which
considered a central pushforward in imagining a cashless society. A theoretical framework adapting an
extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT2) with two additional
constructs, trust and perceived security was applied to investigate the effects on behavioural intention
to adopt e-wallet electronic payment system, and the data was collected using questionnaires which
correlates to 171 respondents. Partial lest squares equation structural modelling (PLS-SEM) was
employed for data analysis. The result revealed that performance expectancy, social influence,
hedonic motivation, trust, facilitating condition and habit constructs influence the behavioural intention
to continuously adopt ‘e-wallet’ electronic payment system. On other hand, remarkably the perceived
security construct portrays to have no significant influence which suggested that users are seemingly
well inclined in policies that were executed by financial institutions which govern information's security.
The finding should lead some practically and theoretically implications, chiefly elucidating some
sustenance in achieving the cashless society imaginary.

Cashless society, e-wallets and continuous adoption

Hassanudin Mohd Thas Thaker, Niviethan Rao Subramaniam, Abdul Qoyum, Hafezali
Iqbal Hussain

International Journal of Finance & Economics 2022, online first

DOI: 10.1002/ijfe.2596
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The rapid outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) has affected citizens' daily lives in an
unprecedented way. To curb the spread of the pandemic, governments have taken numerous
measures such as social distancing and quarantine, which may be associated with psychological
consequences, namely stress and loneliness globally. To understand differential associations of
personality traits with psychological consequences of COVID-19, we utilize data from a sample of
99,217 individuals from 41 countries collected as part of the COVIDiSTRESS Global Survey. Data were
analyzed using multigroup confirmatory factor analysis and multilevel regression models. Findings
showed that while some of the associations were rather weak, Big Five personality traits were
significantly associated with perceived stress and loneliness during the pandemic. Our study illustrates
that neuroticism especially can be a vulnerability factor for stress and loneliness in times of crisis and
can contribute to detection of at-risk individuals and optimization of psychological treatments during or
after the COVID-19 pandemic.
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The competency-based training & assessment, and
improvement of technical competencies and changes in
pedagogical behavior

Saba Khan, Rizwan Raheem Ahmed, Dalia Streimikiene, Justas Streimikis, Munsif Ali
Jatoi

E & M Ekonomie a Management 2022, volume 25 (1)

In this multiple single-cases study, we used dance to train sensorimotor synchronization (SMS), motor,
and cognitive functions in children with developmental cerebellar anomalies (DCA). DCA are rare
dysfunctions of the cerebellum that affect motor and cognitive skills. The cerebellum plays an
important role in temporal cognition, including SMS, which is critical for motor and cognitive
development. Dancing engages the SMS neuronal circuitry, composed of the cerebellum, the basal
ganglia, and the motor cortices. Thus, we hypothesized that dance has a beneficial effect on SMS skills
and associated motor and cognitive functions in children with DCA. Seven children (aged 7–11) with
DCA participated in a 2-month dance training protocol (3 h/week). A test–retest design protocol with
multiple baselines was used to assess children’s SMS skills as well as motor, cognitive, and social
abilities. SMS skills were impaired in DCA before the training. The training led to improvements in SMS
(reduced variability in paced tapping), balance, and executive functioning (cognitive flexibility), as well
as in social skills (social cognition). The beneficial effects of the dance training were visible in all
participants. Notably, gains were maintained 2 months after the intervention. These effects are likely to
be sustained by enhanced activity in SMS brain networks due to the dance training protocol.

Dance Improves Motor, Cognitive, and Social Skills in
Children With Developmental Cerebellar Anomalies

Valentin Bégel, Asaf Bachrach, Simone Dalla Bella, Julien Laroche, Sylvain Clément,
Audrey Riquet, Delphine Dellacherie

The Cerebellum 2022 volume 21
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Purpose
The purpose of this paper is to examine the effect of economic policy uncertainty (EPU) of China on
investment opportunities in five ASEAN economies.
Design/methodology/approach
This paper employs advanced empirical approaches, such as Multivariate DCC-GARCH and
Continuous Wavelet Transform (CWT) to test the research objective. The period of analysis involved
monthly data from 2003 until 2019.
Findings
This paper provides evidence where the Malaysian stock market to be the least exposed to risks
emanating from Chinese EPU, followed by Singapore, the Philippines, Thailand and Indonesia. Results
for investment opportunities based on time horizon suggest, for a short-term holding period, investors
are better off investing in Singapore and Indonesia, while, for medium-term holding periods, all ASEAN
markets appear lucrative except for the Philippines.
Practical implications
From a managerial perspective, the outcome or findings of this study are expected to aid the retail and
institutional investors in designing better strategies on diversifying a stock portfolio with different
holding periods.
Originality/value
Theoretically, the findings of this study contribute fresh insights into an emerging strand of literature
focusing on the transmission of regional policy. Methodologically as well, this study is a novel venture
to the best of authors' knowledge.

DOI: 10.1108/JEFAS-04-2021-0032
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The subject of this article is an analysis of current state and employment perspectives in the hotel
industry of Croatia and Montenegro. This paper aims to investigate the role of the hotel industry in
direct and indirect employment. To correctly assess the importance of the hotel industry in
employment, the paper analyses the factors upon which hotel industry employment is dependent and
develops an econometric model to estimate the number of hotel industry employees and the capacity
of the hotel industry to create the total number of jobs. The starting point of this paper is that it is
necessary to maintain high level of employment as well as high level of provided services and
management for the realization of tourist advantages possessed by Croatia and Montenegro. The
results of research are based on data from secondary sources. Several scientific methods, such as
descriptive statistics, the trends method, and correlation and regression analysis, were applied to
accomplish the study’s objective. The paper’s main finding points to the future growth of employment
in the hotel industries of Croatia and Montenegro and to the ever-greater contribution of the hotel
industry to total employment. The hypothesis is confirmed in the paper.
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The swiftlet edible bird’s nest (EBN) is a ranching industry in which the ranchers do not have to own the birds and
are not required to prepare the food as the birds will find their own. However, the ranchers need to provide the
ranches and attract the birds for nesting. This study examined a two-stage analysis on energy efficiency and
greenhouse gas (GHG) emission in the swiftlet EBN production in Johor Bahru, Johor, Malaysia. In the first stage,
non-parametric data envelopment analysis (DEA) was used to measure the efficiency score. The results revealed
that out of 150 ranches, 7.33% and 40.67% of the ranches were efficient under the Charnes, Cooper, and Rhodes
(CCR) and Banker, Charnes, and Cooper (BCC) models, respectively. The average of technical, pure technical, and
scale efficiencies are 0.35361, 0.93071, and 0.37199, respectively. Analysis on optimum energy requirement and
energy savings showed the total energy input that could be saved by the inefficient ranches was 0.89391
MJ/sqft−1 (63.87%). In addition, the inefficient ranches could reduce emissions by 63.86% (0.04497 kg
Co2eq/sqft−1). In the second stage of analysis using the Tobit model, the results reported that a nesting plank was
the factor with the most significantly positive effect on the ranch efficiency to improve their efficiency in energy
consumption savings and emissions reduction in the EBN production.
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Despite extensive research to address the impact of environmental reforms under the Paris Climate
Agreement, current literature has failed to provide sufficient insights into Regional Comprehensive
Economic Partnership (RCEP) countries. To this end, the current study attempts to address the impact
of the economic complexity on environmental quality in the presence of renewable energy
consumption, financial development, urbanization and energy innovation in RCEP countries from 1990
to 2019. Our empirical estimates confirm a significant association between environmental quality,
economic complexity index, renewable energy consumption, financial development, urbanization and
energy innovation in the short-run and long run. Based on extensive econometric analysis (CS-ARDL,
AMG, PMG, FMOLS, and DOLS), we conclude that economic complexity, renewable energy, and
energy innovation effectively mitigate environmental degradation. At the same time, financial
development and urbanization have an adverse impact on the environment. These findings have
extensive policy implications for policymakers and environmental stakeholders, who are aiming to
achieve sustainable energy policy and economic growth to meet the environmental commitments
under Paris Climate Agreement.
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Poland’s power plays an important role in building the image and international position of the country
in the region. It is a good starting point to conduct a proactive policy, which gives Poland the
opportunity to act on behalf or in defence of smaller regional neighbours. This, of course, can increase
Poland’s own significance and potentially opens new political opportunities to contribute to the
realization of its own geostrategic interests and goals; in this sense, broadening its influence. It is
therefore worth analysing the roles that Poland plays within its region and find the answer to the
question of how its position evolves, and to what extent regional roles have an impact on the
international position and strength of the state in the European Union. The paper argues that Poland
does not effectively exploit cooperation in regional organizations. Thus, its role remains below its own
capabilities and it is inferior to the nation’s ambitions. Nevertheless, there is still potential to strengthen
the state’s position and its international role in the European Union and beyond.
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The undertaken research investigates the extended unified theory of acceptance and use of
technology (UTAUT) model from the perspective of online education in the deadliest period of COVID-
19. This research investigates the extended dimensions, for instance, mobile self-efficacy and
perceived enjoyment besides traditional elements of the UTAUT model with the relationship of
behavioural intention and user behaviour of LMS. Since the COVID-19 led to social isolation (SIS), thus,
this study has incorporated SIS as mediating factor and fear of COVID-19 (FOC) as the moderating
factor for the considered extended model of UTAUT. The data of 1875 respondents was collected from
five different Asian countries. For the data analysis, this study employed structural equation modeling
through PLS-SEM and condition process modeling. This research demonstrates that the extended
dimensions such as mobile self-efficacy, besides the traditional elements of the UTAUT model,
exerted a cogent impact on behavioural intention except for the perceived enjoyment. Similarly, the
behavioural intention demonstrated a substantial effect on the user behaviour of LMS. Additionally,
social isolation as a mediating factor and FOC has a significant effect between dimensions of extended
UTAUT model and behavioural intention of LMS. The outcomes of this research demonstrate
significant theoretical and practical implications during the COVID-19 pandemic.
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This article aims at pointing out the role that could be played by the European Union Battlegroups in
building its political and military potential. The article discusses the genesis of the battlegroups, their
types, principles of operation and composition. It continues with the evaluation of the decision-making
process regarding the use of battlegroups, their tasks and objectives. The article also provides the
anal-ysis of the actual use of the EU Battlegroups and ends up with the discussion of the causes of the
system weakness. It tries to provide an answer to the following question: what is the contribution of the
battle-groups to building the European Union’s potential and strengthening its position on the
international arena?

European Union Battlegroups – a Disillusion Cornerstone
of the EU Military Capabilities
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Background: The nail fold capillaroscopy is one of the basic techniques used in diagnosis and
monitoring the course of connective tissue diseases, primarily a systemic sclerosis. However, the
assessment of the capillary image is time-consuming and subjective, this makes it difficult for a
detailed comparison of studies assessed by various physicians.

Objectives: The aim of this study was to validate an automated software for classification the nail fold
capillaroscopy as normal or pathological and counting the numerous of vessels on a millimetre.
Results The results obtained under neural network training have been referred to the results obtained
as part of a manual photo assessment. For the image classification correct vs pathological test
sensitivity 89.0% and specificity 86.9% was obtained. For validation (20% of images have been drawn as
a validating group), 89.0% and 89.4% respectively were noticed. For the average number of capillaries
in 1mm, an average of three regions have been estimated (the first region with 1mm from the left, the
second with 1mm from the right and the third with 1mm in the middle). The estimated number of
capillars in each region has been compared with ground truth data. The RMSE (Root Mean Squared
Error) for the test set was 2.81 and the accuracy was 76.2%.

Results: The results obtained under neural network training have been referred to the results obtained
as part of a manual photo assessment. For the image classification correct vs pathological test
sensitivity 89.0% and specificity 86.9% was obtained. For validation (20% of images have been drawn as
a validating group), 89.0% and 89.4% respectively were noticed. For the average number of capillaries
in 1mm, an average of three regions have been estimated (the first region with 1mm from the left, the
second with 1mm from the right and the third with 1mm in the middle). The estimated number of
capillars in each region has been compared with ground truth data. The RMSE (Root Mean Squared
Error) for the test set was 2.81 and the accuracy was 76.2%

Conclusion: The use of fully automatic Nail Fold Capillaroscopy Software can be a fast and easy
method of the correct and changed capillaroscopy pattern classification, the possibility of counting
gives a repetitive result regardless of the physician evaluating the capillaroscopy pattern. In the further
course of work on the software, it will be possible to distinguish megacapillary, branched vessels,
avascularisation and other pathological features, which will allow full automatic image evaluation and
easy follow-up of patients.
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The literature indicates that cognitive appraisals and illness-related beliefs are key cognitive factors
that affect the outcome of psychological adaptation to chronic illness. The main aim of the current
study was to identify which cognitive appraisals and illness-related beliefs are the best predictors of
adaptation to living with chronic illness as well as which of these predictors are universal, and which
are illness-specific. Data was collected online from 505 panel study participants who reported
diagnoses of rheumatoid arthritis, asthma, hypothyroidism, diabetes, and hypertension. Adaptation
indicators (i.e., depressive symptoms and level of acceptance of living with the illness) differed
significantly across samples with different medical diagnoses. Additionally, illness-related cognitive
appraisals, but not illness-related beliefs, had a statistically significant specific contribution to
explaining the variance in adaptation indicators. The predictors of adaptation to living with chronic
illness differ between the diagnoses and the adaptation indicators. The results can contribute to a
better matching of therapeutic interventions as well as social campaigns aimed at people suffering
from chronic illnesses.

General and Illness-Specific Predictors of Adaptation to
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related Beliefs

Daniel Pankowski, Kinga Wytrychiewicz-Pankowska, Konrad Janowski, Ewa Pisula,
Andrzej Mariusz Fal

Advances in Cognitive Psychology 2022, 18(2)

DOI: 10.5709/acp-0355-x

W R Z E S I E Ń  2 0 2 2  |  N R  8

This paper attempts to evaluate the impact of massive infectious and contagious diseases and its final
impact on the economic performance anywhere and anytime. We are considering to evaluate the case
of Wuhan, China. We are taking in consideration the case of COVID-19 to be evaluated under a
domestic, national, and international level impact. In this paper, we also propose a new simulator to
evaluate the impact of massive infections and contagious diseases on the economic performance
subsequently. This simulator is entitled "The Impact of Pandemics on the Economic Performance
Simulator (IPEP-Simulator)" Hence, this simulator tries to show a macro and micro analysis with
different possible scenarios simultaneously. Finally, the IPEP-Simulator was applied to the case of
Wuhan-China respectively.
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The interface issue concerning the nature of interactions between explicit and implicit linguistic
knowledge in second language acquisition (SLA) has been a focus of widespread academic interest for
almost four decades. However, despite intense debate at the theoretical level and emerging
methodologically rigorous studies related to the topic, the issue remains unresolved. With this
overview paper, we hope to offer a contribution to the pending theoretical and methodological topics
related to the interface in acquiring L2 syntax. First, the paper discusses the definitions and
operationalization criteria of implicit and explicit knowledge, as well as their interface. Then, we review
the methods and findings of representative studies on domain-general learning and second language
acquisition that have explored the interactions between implicit and explicit learning systems.
Specifically, we identify the types of interactions that are tenable according to the literature in cognitive
psychology and seek evidence for those interactions in the results of published state-of-the-art
research. Finally, we compile methodological recommendations for further SLA studies exploring the
interface. Following other scholars, throughout the discussion, we argue that bringing the field closer
to resolving the interface issue requires an interdisciplinary approach that combines insights and
methods from linguistic, psychological and neurocognitive research traditions.
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The aim of the current study was to examine the correlates and determinants of perception of marital
communication. The role of emotional intelligence and gender schema were examined. The data were
collected from 71 married couples, aged 23-71 years (Mage = 41.60, SD = 12.76). Perception of
communication in marriage was assessed with the Marital Communication Questionnaire by
Kaźmierczak and Plopa (2008). Gender schema was measured with the Sex-Role Inventory by
Kuczyńska (2012). Ability emotional intelligence was assessed with two performance tests, the
Emotional Intelligence Scale – Faces and the Emotion Understanding Test. Trait emotional intelligence
was measured with the Schutte Emotional Intelligence Scale. The results indicated that perception of
communication in marriage is, above all, associated with trait emotional intelligence and gender
schema. There were also gender differences in the perception of the spouse’s communication in
marriage associated with their psychological characteristics. The husbands’ psychological
characteristics affected the wives’ perception of the husbands’ communication, whereas the husbands’
perception of the wives’ communication was not associated with the wives’ psychological
characteristics.

DOI:  10.5709/acp-0357-z   

 

Perception Of Communication In Marriage: The Role of
Emotional Intelligence And Gender Schema

Joanna Piekarska

Advances in Cognitive Psychology 2022, vol. 18(3)

                            

https://doi.org/10.1016/j.lingua.2022.103243
https://www.rcommunicationr.org/index.php/rcr/article/view/130#author-1
https://www.rcommunicationr.org/index.php/rcr/article/view/130#author-1
https://www.ac-psych.org/en/issues#art363


The paper contains the analysis of public policies on prizes and honors of voluntary fire brigades. The
authors show the issue of the conditions for awarding the Saint Florian Decoration and the Saint Florian
Cross. These two forms of honoring merits, along with several other forms of rewarding firefighters,
were provided for by the legislator in 2022. The authors present the most important rules of the special
awarding policy and interpret the Polish constitutional and statutory provisions. These regulations are
compared with the established legal practice, traditional customs and with Polish legislation.
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Temporal accounts of Developmental Dyslexia (DD) postulate that a timing impairment plays an
important role in this learning disorder. However, DD has been associated with timing disorders as well
as other motor and cognitive dysfunctions. It is still unclear whether nonverbal timing skills per se may
be considered as independent determinants of DD. In this study, we investigated the independent
contribution of predictive timing to DD above and beyond the motor and cognitive dysfunctions
typically associated with this disorder. Twenty-one children with DD (aged 8–12, nine females) and 27
controls (14 females) were evaluated on perceptual timing, finger tapping, fine motor control, as well as
attention and executive tasks. Participants were native French speakers from various socioeconomic
backgrounds. The performance of children with DD was poorer than that of controls in most of the
tasks. Predictors of DD, as identified by logistic regression modeling, were beat perception and
precision in tapping to the beat, which are both predictive timing variables, children’s tapping rate, and
cognitive flexibility. These data support temporal accounts of DD in which predictive timing
impairments partially explain the core phonological deficit, independent from general motor and
cognitive functioning, making predictive timing a valuable tool for early diagnosis and remediation of
DD. (PsycInfo Database Record (c) 2022 APA, all rights reserved).
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A significant part of everyday verbal communication consists of nonliteral language, including irony
(Gibbs 2000). Efficient irony use can serve a wide range of pragmatic goals, while deficits in irony
comprehension can have negative social consequences. Whereas a large body of psycholinguistic
research has been produced on irony use and understanding by adults, little attention has been paid to
the socio-cultural characteristics of this phenomenon so far. Some individual factors that have been
identified as correlates of irony use include personality of the speaker, gender, age, or speaking a
second language. In this article, we argue that it is necessary to bring the aspects of socio-cultural
variables and individual characteristics together in the further study of irony across national cultures.
To this end, we present a narrative review of theoretical and quantitative empirical literature from the
field of psycholinguistics on both national cultural and individual/psychological factors impacting the
use and understanding of verbal irony in communication. Based on the review, we suggest a
theoretical model that could guide future quantitative studies on irony use such that both contextual
factors (including national cultural dimensions) and individual differences between the speakers are
clearly defined and related to one another in terms of their influence.

Socio-cultural and individual factors in verbal irony use
and understanding: What we know, what we don’t know,
what we want to know
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The main objective of this paper is to identify the impacts of social globalisation comprised of personal
contacts, information flows and cultural proximity to the financial and social efficiency of Microfinance
Institutions (MFIs). This study had conducted two stages of analysis, in which the first stage is Data
Envelopment Analysis (DEA) approach and the second stage is multiple panel regression analysis
under Generalized Least Square estimation method. The results exhibit that the overall MFIs operated
in a relatively optimal scale during the period of the study. However, these MFIs were managerially
inefficient in utilising their resources to achieve both social and financial efficiency. The results from
panel regression analysis showed that only personal contacts exhibit a significant positive relationship
with the financial efficiency of MFIs. This study could contribute new insights and implications to
various parties, such as MFIs, policy makers, investors and researchers to improve the efficiency of
MFIs.
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A significant part of everyday verbal communication consists of nonliteral language, including irony
(Gibbs 2000). Efficient irony use can serve a wide range of pragmatic goals, while deficits in irony
comprehension can have negative social consequences. Whereas a large body of psycholinguistic
research has been produced on irony use and understanding by adults, little attention has been paid to
the socio-cultural characteristics of this phenomenon so far. Some individual factors that have been
identified as correlates of irony use include personality of the speaker, gender, age, or speaking a
second language. In this article, we argue that it is necessary to bring the aspects of socio-cultural
variables and individual characteristics together in the further study of irony across national cultures.
To this end, we present a narrative review of theoretical and quantitative empirical literature from the
field of psycholinguistics on both national cultural and individual/psychological factors impacting the
use and understanding of verbal irony in communication. Based on the review, we suggest a
theoretical model that could guide future quantitative studies on irony use such that both contextual
factors (including national cultural dimensions) and individual differences between the speakers are
clearly defined and related to one another in terms of their influence
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Czasopismo katolickie „Rodzina Polska” (1927–1939), wydawane przez Księży Pallotynów w Warszawie,
przedstawiało nie tylko kobietę w małżeństwie i rodzinie. Analiza zawartości periodyku dowiodła jej
istotnej roli społecznej oraz zmianę wizerunku pod wpływem sytuacji politycznej. Prezentowano
sylwetki kobiet pracujących w różnych zawodach pokazując, że panie mogły też obok mężczyzn
osiągać sukcesy. Zabierano głos w dyskusji dotyczącej emancypacji kobiet, ich kształcenia, pracy, płac
czy związków zawodowych. Przy okazji rocznic przypominano działaczki kulturalne i społeczne,
literatki, dziennikarki i królowe. Powyższa problematyka ukazana została w kontekście dwudziestolecia
międzywojennego oraz ówczesnych trendów społecznych. Zastosowano następujące metody
badawcze: analizy i krytyki piśmiennictwa, analizę zawartości prasy oraz case study.
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Humans have a remarkable capacity for perceiving and producing rhythm. Rhythmic competence is
often viewed as a single concept, with participants who perform more or less accurately on a single
rhythm task. However, research is revealing numerous sub-processes and competencies involved in
rhythm perception and production, which can be selectively impaired or enhanced. To investigate
whether different patterns of performance emerge across tasks and individuals, we measured
performance across a range of rhythm tasks from different test batteries. Distinct performance patterns
could potentially reveal separable rhythmic competencies that may draw on distinct neural
mechanisms. Participants completed nine rhythm perception and production tasks selected from the
Battery for the Assessment of Auditory Sensorimotor and Timing Abilities (BAASTA), the Beat
Alignment Test (BAT), the Beat-Based Advantage task (BBA), and two tasks from the Burgundy best
Musical Aptitude Test (BbMAT). Principal component analyses revealed clear separation of task
performance along three main dimensions: production, beat-based rhythm perception, and sequence
memory-based rhythm perception. Hierarchical cluster analyses supported these results, revealing
clusters of participants who performed selectively more or less accurately along different dimensions.
The current results support the hypothesis of divergence of rhythmic skills. Based on these results, we
provide guidelines towards a comprehensive testing of rhythm abilities, including at least three short
tasks measuring: (1) rhythm production (e.g., tapping to metronome/music), (2) beat-based rhythm
perception (e.g., BAT), and (3) sequence memory-based rhythm processing (e.g., BBA). Implications for
underlying neural mechanisms, future research, and potential directions for rehabilitation and training
programs are discussed.

DOI: 10.3758/s13414-022-02487-2

You got rhythm, or more: The multidimensionality of
rhythmic abilities

Anna Fiveash, Simone Dalla Bella, Emmanuel Bigan, Reyna L. Gordon, Barbara
Tillmann

Attention, Perception, & Psychophysics volume 2022, volume 84

W R Z E S I E Ń  2 0 2 2  |  N R  8

Zachęcamy do współtworzenia Biuletynu - przekazywania informacji o podejmowanych i organizowanych przez Państwa inicjatywach

i wydarzeniach, osiągniętych sukcesach, wydanych publikacjach, planowanych konferencjach

i innych działaniach, o których chcielibyście Państwo poinformować społeczność akademicką.

Zredagowaną informację wraz ze zdjęciem, opatrzoną imieniem i nazwiskiem autora, prosimy przesłać

do Biblioteki AEH: biblioteka@vizja.pl

https://www.rcommunicationr.org/index.php/rcr/article/view/130#author-1
https://www.rcommunicationr.org/index.php/rcr/article/view/130#author-1
https://www.rcommunicationr.org/index.php/rcr/article/view/130#author-1
https://www.sciencedirect.com/journal/personality-and-individual-differences

