
Niewiadomska Iwona – profesor nadzwy-
czajny, doktor habilitowany nauk humanistycz-
nych, magister prawa. Dyrektor Instytutu
Psychologii KUL (od 2008), Kierownik Katedry
Psychoprofilaktyki Społecznej w  Instytucie Psy-
chologii KUL (od 2008), Pełnomocnik Rektora
KUL ds. Profilaktyki i  Koordynacji Zagadnień
Związanych z  Bezpieczeństwem (od 2004), Kie-
rownik Podyplomowych Studiów z  Profilaktyki
i  Terapii Uzależnienia od Narkotyków w  KUL (od
2006), Kierownik Zakładu Psychologii Sądowej
i  Penitencjarnej w  Instytucie Psychologii Stosowa-
nej Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 2009). W  re-

alizowanym projekcie „Więzi społeczne zamiast więzień - wsparcie pozytywnej
readaptacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z  powodu konfliktu
z  prawem” współfinansowanym przez Unię Europejską z  Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, pełni funkcję koordynatora merytorycznego.

Zajmuje się poszukiwaniem psychospołecznych czynników ryzyka pato-
logii społecznych, psychoprofilaktyką patologii społecznych, kryminologią,
wiktymologią, psychologią sądową, prawem karnym wykonawczym, psycholo-
gią penitencjarną, terapią uzależnień chemicznych i  czynnościowych.

Autorka monografii „Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary
pozbawienia wolności” (2007). Współautorka wielu publikacji nauko-
wych,   m.in.: książek z  serii Uzależnienia: fakty i  mity – „Alkohol”, „Narkotyki”,
„Seks”, „Jedzenie”, „Hazard”, „Kulty publiczności”. Redaktorka monografii na-
ukowych: Cekiera Cz., Niewiadomska I. „Rozwój osoby w  teorii dezintegracji
pozytywnej”(1997), Cekiera Cz., Niewiadomska I. „Profilaktyka uzależnień dro-
gą do wolności człowieka” (2001), Kuć M., Niewiadomska I.” Kara kryminalna.
Analiza psychologiczno-prawna” (2004), Świtka J., Kuć M., Niewiadomska I.
„Autorytet i  godność służb penitencjarnych a  skuteczność resocjalizacji” (2004),
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Świtka J., Kuć M., Niewiadomska I. „Osobowość przestępcy a  proces resocjali-
zacji”(2005), Świtka J., Kuć M., Niewiadomska I. „Rola wartości moralnych
w  procesie socjalizacji i  resocjalizacji” (2005), Niewiadomska I., Kalinowski M.
„Wezwani do działania. Zasoby społeczne w  profilaktyce zachowań dewiacyj-
nych”(2010), Gulla B., Niewiadomska I., Wysocka-Pleczyk M. „Białe plamy
w  psychologii sądowej”(2010).

Zrealizowała liczne programy badawcze i  badawczo-aplikacyjne  m. in.:
opracowanie programu profilaktycznego dla studentów Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego ( 2004-2005) w  ramach, którego przeprowadzono diagnozę na
próbie 4000 studentów oraz szkolenia dla opiekunów lat w  zakresie wspierania
młodzieży akademickiej w  sytuacjach trudnych; wspólnie z  Centralnym Zarzą-
dem Służby Więziennej – realizowała projekt badawczy, mający na celu ewalu-
ację oddziaływań terapeutycznych w  32 ośrodkach więziennej terapii uzależnień
(2006-2009). Nadzorowała merytorycznie   m. in.: ogólnouniwersytecką diagno-
zę profilaktyczną studentów KUL (lata akademickie: 2006-2007, 2007-2008,
2008-2009) oraz punkt konsultacyjny na ternie KUL dla studentów doświadcza-
jących negatywnych skutków używania substancji psychoaktywnych (2007). Za-
inicjowała działania Wolontariatu Studentów KUL.

Współautorka programu zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w  śro-
dowisku akademickim KUL (od 2004 r.). Współautorka programu zintegrowa-
nej profilaktyki uzależnień w  środowiskach akademickich „Ogólnopolska Sieć
Uczelni Wolnych od Uzależnień – OSUWU” (2004). Uczestniczyła w  realizacji
rządowego programu ograniczania przestępczości i  aspołecznych zachowań „Ra-
zem bezpieczniej” (2007-2008).
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Joanna Chwaszcz – doktor nauk humanistycz-
nych w  zakresie psychologii, adiunkt w  Katedrze
Psychoprofilaktyki Społecznej w  Instytucie Psycho-
logii w  Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana
Pawła II. W  realizowanym projekcie, „Więzi spo-
łeczne zamiast więzień - wsparcie pozytywnej re-
adaptacji osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym z  powodu konfliktu z  prawem” współfi-
nansowanego przez Unię Europejską z  Europejskie-
go Funduszu Społecznego, pełni funkcję specjalisty
ds. realizacji badań.

Zajmuje się problematyką wykluczenia spo-
łecznego, uzależnień i  profilaktyki.

Autorka monografii "Osobowościowe i  społeczne wyznaczniki funkcjono-
wania bezdomnych mężczyzn" (2008). Współautorka dwóch książek z  serii Uza-
leżnienia: fakty i  mity – „Media" i  „Seks" (2005), współautorka podręcznika
programu profilaktycznego „Stop przemocy w  szkole”(2007). Współautorka ra-
portu z  badań z  rekomendacjami (2010) wydanego w  ramach realizowanego
projektu badawczego „Więzi społeczne zamiast więzień.” Autorka licznych arty-
kułów poświęconych patologiom społecznym i  profilaktyce  m. in.: Deformacja
wartości poprzez pornografię (2002), Uwarunkowania odbioru pornografii
(2003), Zagrożenia. Widz bierny i  aktywny (2004), Wielowymiarowe skutki
bezdomności byłych skazanych wyzwaniem dla oddziaływań resocjalizacyjnych
(2005), Wielowymiarowe skutki bezdomności wyzwaniem dla oddziaływań
duszpasterskich (2006), Osobowość mężczyzn bezdomnych (2009), Afirmacja
życia (2010), Zasoby adaptacyjne osób bezdomnych (2010), Zasoby adaptacyjne
nieletnich (2010), Zasoby adaptacyjne sierot społecznych (2010), Zasoby adap-
tacyjne osób uprawiających prostytucję (2010), Afirmation ofexistence (2010).

Koordynatorka licznych programów badawczo-aplikacyjnych skierowa-
nych do środowiska studenckiego i  młodzieży szkolnej   m. in.: programu profi-
laktycznego promującego trzeźwy i  bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu,
skierowanego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i  studentów (2006
i  2007), Punktu Informacyjno-Konultacyjnego w  zakresie narkomanii dla stu-
dentów KUL (2007) i  mieszkańców Lublina (2007), profilaktyki profesjonalno-
rówieśniczej w  szkołach gimnazjalnych w  województwie lubelskim tzw. Progra-
mu Studencko-Policyjngo (2007, 2008). Koordynatorka działań Wolontariatu
Studentów Psychologii KUL. Uczestniczy w  pracach Zespołu Konsultacyjnego
ds. Rozwiązywania Problemu Bezdomności przy Biurze Rzecznika Praw Oby-
watelskich.

W  ramach studiów magisterskich z  psychologii w  KUL prowadzi ćwicze-
nia z  psychoprofilaktyki patologii społecznej, ćwiczenia specjalizacyjne z  patolo-
gii społecznej i  proseminarium magisterskie; w  ramach studiów podyplomowych
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z  Profilaktyki i  Terapii Uzależnienia od Narkotyków połączonych ze szkoleniem
w  zakresie terapii i  rehabilitacji uzależnienia od narkotyków certyfikowanym
przez Ministra Zdrowia warsztaty z  badań i  procedur diagnostycznych, progra-
mów profilaktycznych i  konstruowania autorskich programów profilaktycznych;
na studiach podyplomowych z  Poradnictwa Psychologicznego i  Psychoterapii
dla Duchowieństwa wykład z  psychologii uzależnień.








