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Wydział Pedagogiczny, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, 2001 r.
Tytuł pracy doktorskiej: "Pedagogiczne i psychospołeczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską na
przykładzie postaw polskie emigracji w Rzymie".

Promotor przewodu doktorskiego:
prof. dr hab. Barbara Pilecka, Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Recenzenci w przewodzie doktorskim:
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Paluch M., Pedagogiczne i psychologiczno-społeczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską. Analiza
wartości i postaw.
Sanok, 2007.
ISBN 978-83-921931-0-4.
(publikacja przygotowana na podstawie pracy doktorskiej)

między innymi:
Wspólnota europejska - historia i współczesność.
Kultura a integracja.
Problematyka postaw społecznych.
Patriotyzm w hierarchii wartości społeczeństwa polskiego.
Polska emigracja we Włoszech w kontekście procesów migracyjnych i integracyjnych w Unii Europejskiej.
Organizacje polonijne oraz instytucje polskie we Włoszech skupiające i integrujące polską emigrację.
System wartości emigrantów a ich postawy wobec włączenia Polski do Unii Europejskiej.
Relacje pomiędzy strukturą wartości a postawami.
Podobieństwo struktury wartości a postawy wobec integracji Polski z Unią Europejską.
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Uniwersytet Rzeszowski
Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowacja)
Wydział Pedagogiczny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, 2007 r. Specjalność: praca socjalna.
Tytuł pracy habilitacyjnej: "Hodnotová orientácia pol'skej a slovenskej vysokoškolskej mládeže v kontexte
európskej identity" (System wartości polskiej i słowackiej młodzieży akademickiej w kontekście
tożsamości europejskiej)
Paluch M., "Hodnotová orientácia pol'skej a slovenskej vysokoškolskej mládeže v kontexte európskej
identity"
VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku.
ISBN 978-80-8084-653-4.
(publikacja przygotowana na podstawie pracy habilitacyjnej)

między innymi:
Polska i Słowacja w Unii Europejskiej.
Kultura i wartości w kontekście europejskiej tożsamości i integracji społecznej.
Świadomość historyczna i narodowa w procesie transformacji.
Wielokulturowość w świadomości zbiorowej.
Postawy w dobie tranzycji społecznej.
Edukacja w obliczu przemian systemu społecznego.
Wartości preferowane przez Polaków i Słowaków.
Interakcja narodowość - płeć a wartości.
Poczucie tożsamości europejskiej a regulacyjne wymiary osobowości.
Tożsamość europejska osób o różnym poziomie koncentracji na wartościach społecznych i osobistych.
Interakcja czynników demograficznych i wartości instrumentalnych a tożsamość europejska polskiej i
słowackiej młodzieży akademickiej.
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