Konferencja organizowana w ramach Latającej Szkoły Demografii

‘Demografia stosowana – o nowych metodach analiz i potrzebach badawczych’
Warszawa, 26-27 listopada 2012
SGH, Al. Niepodległości 128, sala 4A
Program konferencji
Dzień pierwszy 26.11.2012
9.30-10.00

rejestracja uczestników

10.00-10.20

otwarcie konferencji prof. dr hab. Irena E. Kotowska, przewodnicząca KND PAN

10.20-11.30

prowadzenie sesji prof. dr hab. Irena E. Kotowska
Wystąpienie dr Daniele Vignoli, University of Florence, pt. Micro-macro approaches in family
demography

11.30-11.50

przerwa kawowa

11.50-13.00

prowadzenie sesji prof. dr hab. Irena E. Kotowska
Wystąpienie dr Mikołaja Szołtyska, Max Planck Institute for Demographic Research, pt.
Różnorodność, trwanie, zmiana: nowe drogi w badaniach porównawczych nad europejskimi
systemami rodziny, 1700-1930

13.00-14.00

Obiad

14.00-16.00

Sesja I – prowadzenie sesji dr hab. Elżbieta Gołata, prof. UE w Poznaniu, wiceprzewodnicząca
KND PAN
Dr Anna Baranowska-Rataj, dr Anna Matysiak, dr Monika Mynarska, Does Lone Motherhood
Decrease Women’s Subjective Well Being? Evidence from Qualitative and Quantitative Research
Mgr Marta Styrc, Martin Spielauer, Irena E. Kotowska, Later unions, fewer children? The impact
of changes in union formation and dissolution on fertility
Anna Rybińska, Late motherhood in Poland-exploratory study of lives of women who gave birth
after turning 35
Dr Monika Mynarska, A note of discord in partners fertility intentions. How can qualitative
methods help us understand reproductive decision-making in couples?
Mgr Izabela Grabowska, Age differences in employment in Poland in the years 1998-2008
Dr Marcin Stonawski, Can demographically caused cognitive decline in China and India be offset
by investments in education?
Mgr Zuzanna Brzozowska, Falling fertility driven by changes in women’s education and mothers’
age? An example of using decomposition in demography

16.00-16.15

przerwa kawowa

16.15-18.00

sesja II – prowadzenie sesji dr hab. Ireneusz Kuropka, prof. UE we Wrocławiu
Mgr Anna Ojrzyńska, Ocena trwania życia w zdrowiu populacji Polski z wykorzystaniem
sumarycznych miar stanu zdrowia
Dr Wiktoria Pantylej, Stan zdrowia i opieka medyczna mieszkańców Polski Wschodniej (w świetle
wskaźników statystycznych i oceny mieszkańców)

Dr Anna Sączewska-Piotrowska, Badanie dynamiki ubóstwa w Polsce z wykorzystaniem modeli
analizy historii zdarzeń o czasie dyskretnym
Dr Krzysztof Szwarc, Poziom życia ludności a zróżnicowanie sytuacji demograficznej w Polsce
Zachodniej
Mgr Paweł Strzelecki, Skąd się biorą założenia prognoz ludności? – mikrosymulacje jako narzędzie
łączenia badań mikrodemograficznych i prognoz ludności
Dr Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik, dr Anna Nicińska, Ostatni rok życia w porównaniu z
wcześniejszymi latami życia w świetle danych SHARE
od 19.00

Uroczysta kolacja (Klub JAJKO, gmach główny SGH, Al. Niepodległości 162)
Dzień drugi 27.11.2012

9.00-10.30

sesja III – prowadzenie dr hab. Jolanta Kurkiewicz, prof. UE w Krakowie
Mgr Małgorzata Wróbel, Modele regresji dzietności liniowej i wielomianowej względem
zmiennych rynku pracy w miastach 100-tysięcznych i większych w pierwszej dekadzie XXI wieku
Dr Aleksandra Matuszewska-Janica, Staż pracy a różnice w strukturze zatrudnienia oraz
wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej
Mgr Magdalena Popek, Zróżnicowanie postaw studentów względem kariery zawodowej i życia
rodzinnego
Dr Anita Abramowska-Kmon, Zadowolenie z życia osób w wieku 45-64 lata w świetle wyników I
rundy badania ‘Generacje, rodziny i płeć kulturowa (GGS-PL)’

10.30-11.00

przerwa kawowa

11.00-12.30

sesja IV – prowadzenie dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik, prof. UE w Katowicach
Dr Krzysztof Tymicki, Zamierzenia prokreacyjne a możliwość ich realizacji w kontekście czynników
biologicznych
Dr Łukasz Jurek, Łączenie pracy zawodowej z opieką nad osoba starszą w Polsce
Mgr inż. Radosław Murkowski, Obciążenie demograficzne w Europie w ujęciu demografii
potencjalnej
Mgr Ewelina Słotwińska-Rosłanowska, dr Anna Kurowska, Uwarunkowania decyzji rodzicielskich
w Polsce na podstawie danych GGS-PL

12.30-13.30

Obiad

13.30-15.00

sesja V – prowadzenie dr hab. Sławomir Kurek, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie
Dr Tomasz Szubert, Ocena wybranych aspektów związanych z wychowaniem dzieci przez osoby
sprawne i niepełnosprawne
Dr Anna Kurowska, dr Katarzyna Kocot-Górecka, Znaczenie sytuacji rodzinnej i postaw wobec
kulturowych ról płci w aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn posiadających dzieci.
Mgr Oskar Knapik, Bayesowskie modele hierarchiczne w analizie przestrzennego zróżnicowania
umieralności według wybranych przyczyn w Polsce z uwzględnieniem czynnika czasowego
Mgr Anna Majdzińska, Klasyfikacja przestrzenna obszarów Europy w skali makro i mezo z punktu
widzenia procesów demograficznych

15.00-15.30

zakończenie konferencji prof. dr hab. Janina Jóźwiak, honorowa przewodnicząca KND PAN,
prof. dr hab. Irena E. Kotowska,

