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V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Praktyczna Psychologia Sportu" , Gdańsk, 10-11 maja
W tym wydarzeniu będą uczestniczyć jako prelegenci zagraniczni i polscy badacze Swój udział
w potwierdził już prof. Maurizio Bertollo, niekwestionowany światowy autorytet w psychologii sportu specjalizujący się w psychofizjologicznych determinantach występu sportowego.

XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktywnie przeciw problemom
psychosomatycznym”, Gdańsk, 12-13 maja
Hasłem przewodnim jest podejmowanie aktywnych działań przeciw problemom psychosomatycznym.

IX ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Problemy współczesnej profilaktyki”, Lublin, 15-16 maj
Konferencja ma na celu omówienie zagrożeń i nadziei związanych z dokonującymi się zmianami w sferze wartości,
wymianę doświadczeń z prac badawczych nad rolą wartości w szkoleniu specjalistów i konstruowaniu programów
profilaktycznych oraz prezentację dobrych praktyk w tym zakresie.

VIII konferencja ZaBaWa (Zespołu Badania Wpływu Społecznego),
Łódź, 17-18 maja
W tym roku spotkanie Zabawy odbędzie się w Łodzi, a jego organizatorem jest Instytut Psychologii Uniwersytetu
Łódzkiego. Zapraszamy osoby zainteresowane wykorzystywaniem wiedzy o wpływie społecznym w praktyce.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologia w służbie rodziny, Gdańsk, 18-19 maja
Celem Konferencji jest integracja wiedzy z różnych dyscyplin naukowych, które służyć mogą pomocą w zrozumieniu, jakie czynniki są odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie rodziny jako systemu i tym samym dają szansę
na zaspokojenie potrzeb jej członków należących do różnych podsystemów rodzinnych.

Krakowska konferencja diagnostyczna "NOWE NARZĘDZIA DO OCENY FUNKCJI POZNAWCZYCH I DIAGNOZY KLINICZNEJ”, Kraków, 21 maja
W programie m.in.:
 Kolorowy Test Połączeń dla Dzieci – prezentacja narzędzia (CCTT)
 Zastosowanie IDS-2 w diagnozowaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym

IX Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Psyche-Ciało (Nie)Możliwość”, Bydgoszcz, 22 maja
Celem wydarzenia jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów, a także dzielenie się najnowszą wiedzą z zakresu psychologii i kierunków pokrewnych.

Międzynarodowa Konferencja Psychologii Muzyki PsychoMuzy, Katowice, 24-25 maja
Kongres Naukowy WJASC 2018 "Między zdrowiem i chorobą", Kraków, 23-24 maja
Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy dotyczącej różnych wymiarów zdrowia: somatycznego, psychicznego,
społecznego i duchowego oraz dążenie poprzez interdyscyplinarny dialog specjalistów różnych dziedzin do jej
integracji.
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I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia", Kraków, 7-8 czerwca
Konferencja skierowana jest do psychologów, pedagogów, logopedów, socjoterapeutów,
ale także do lekarzy różnych specjalności oraz pracowników socjalnych. Głównym celem
konferencji jest ukazanie złożoności podejmowanej problematyki, stąd jej interdyscyplinarny charakter.
Program naukowy planowanej konferencji w 2018 roku koncentruje się na: możliwościach
i ograniczeniach w rozwoju w różnych okresach życia; wielospecjalistycznych podejściach do diagnozy i terapii;
zaawansowanych technikach neuropsychologicznych; aktualnych trendach w psychopatologii rozwojowej;
współczesnych czynnikach ryzyka i czynnikach ochronnych rozwoju w biegu życia oraz zadaniach i wyzwaniach
podejmowanych przez praktyków.

XXVII Konferencja Psychologii Rozwojowej, Kamień Śląski, 14-16 czerwca
Tematyka konferencji będzie się wokół następujących tematów: Wspieranie rozwoju dziecka, Znaczenie dziecka dla rozwoju dorosłego, Obrazy dziecka w dorosłości, Rozwój dziecka w perspektywie kulturowej, Dziecko
w kontekście relacji społecznych, Relacja dziecko – dorosły w rodzinie, Relacja dziecko – dorosły w instytucjach wychowawczych, Możliwości rozwojowe w dzieciństwie, Zagrożenia rozwoju w dzieciństwie, Implikacje
rozwoju w dzieciństwie dla dorosłości, Dzieciństwo w życiu dorosłego, Obrazy dorosłego w dzieciństwie

IV International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion and
Spirituality, Opole, 25-26 czerwca
The conference will build a network for the fourth international symposium of psychologists of religion and
spirituality in Poland. The aim of the conference is to promote research on psychological aspects of religion
and spirituality in the context of health and social relations, and also incorporate an interdisciplinary approach
to the above-mentioned topics. Among keynote speakers are the well-known researchers in the field of psychology of religion: Prof. Chris Lewis (Warwick University) and Dr. Miguel Farias (Coventry University, England)
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III Konferencja Psychologii Pozytywnej, Warszawa 2-4 lipca
Celem konferencji jest propagowanie idei psychologii pozytywnej w nauce i praktyce, dlatego
zapraszamy na nią zarówno naukowców, jak i praktyków, którzy są zainteresowani najnowszymi odkryciami z tej dziedziny oraz w swojej pracy chcą wykorzystywać praktykę opartą
na dowodach naukowych.

39th STAR Conference Stress Anxiety and Resilience, Lublin 10-13 lipca
38th Annual Conference of the Society of Reproductive and Infant Psychology, Łódź, 11-12 września
Since 1980, SRIP has organized an annual international scientific meeting to: exchange research findings; develop
research interests; develop research networks and engage with clinical and academic partners. SRIP awards bursaries to enable academic students and NHS staff to attend the conference. SRIP also awards prizes to junior and
esteemed researchers (clinical and academic) in recognition of their work.
II Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej”, pt. „ Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży – aspekty edukacyjne, kliniczne i sądowe”, 14-15 września
Konferencja organizowana jest przez Ogólnopolską Sekcję Diagnozy Psychologicznej PTP oraz SWPS Uniwersytet
Humanistycznospołeczny. W tym roku w całości poświęcona będzie problematyce dzieci i młodzieży. Konferencja adresowana jest do psychologów praktyków, psychologów akademickich, zainteresowanych dyskutowaniem
współczesnych problemów diagnostycznych ze środowiskiem psychologów praktyków, studentów psychologii,
poszukujących aktualnej wiedzy z obszaru diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży, a także specjalistów niepsychologów pracujących z dziećmi i młodzieżą, poszukujących użytecznej w praktyce wiedzy psychologicznej,
przydatnej w pracy interdyscyplinarnych zespołów diagnostycznych.
Link: http://www.acpir.swps.pl/index.php/strefa-psychologa/262-diagniza-w-praktyce

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia – Konsumpcja – Jakość Życia”, Katowice, 19–20 września
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Hasło nadchodzącej konferencji to „Ewolucja w wolnorynkowym panopticum”. Wiodącymi tematami obrad będą
nie tylko rola, jaką w podejmowaniu decyzji ekonomicznych na współczesnych rynkach dóbr, usług i idei odgrywają czynniki o naturze biologicznej oraz kontekst aktualnych uwarunkowań ekonomiczno-kulturowych, ale przede
wszystkim ich wzajemne powiązania.

VII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Klinicznej Dziecka, Warszawa,
21-22 września
Konferencja będzie poświęcona diagnozie i terapii w psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Chcielibyśmy
wspólnie z uczestnikami rozważyć, w jaki sposób procesy diagnozy i terapii współistnieją ze sobą w różnych formach pracy psychologa.
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IV Konferencja Interdyscyplinarna „Aksjologiczne uwarunkowania odporności psychicznej i zdrowia”, Kraków, 21-22 września
Celem naukowym konferencji jest prezentacja rozważań teoretycznych oraz wyników badań
empirycznych w zakresie szeroko rozumianej problematyki wartości w odniesieniu do odporności psychicznej, zdrowia i zmagania się z chorobą oraz niepełnosprawnością.

XV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Lublin, 21-23
września
Serdecznie zapraszamy na XV Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej do Lublina. Odbędzie się on w dniach 21-23 września 2018 roku. Poprzedzi go Letnia Szkoła PSPS (19-20 września). Tak jak
poprzednio, dziewięć lat temu, Zjazd organizują dwa partnerskie ośrodki: Instytut Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

VI Konferencja Narracyjna "Narracje i Rozwój", Kazimierz Dolny, 27-29 września
Wiodącymi tematami teoretycznej psychologii narracyjnej będą nadal zagadnienia związane z tożsamością, komunikowaniem się oraz z konstruowaniem rzeczywistości. Narracje konstytuują osobowości oraz otaczający nas
świat. Warto zatem eksplorować i opisywać procesy doprowadzające do tego, że „życie jest opowieścią”. Jaką
rolę pełnią w rozwoju człowieka? W jaki sposób „chłoniemy” narracyjne schematy, według których przebiegają
procesy regulacji zachowania? Jak narracja leczy, jak uczy, jak kształtuje relacje?

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość życia w pracy i poza nią”, Opole, 28-29
września
Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego ma zaszczyt zorganizować jubileuszową – dziesiątą – ogólnopolską
konferencję naukową poświęconą szeroko pojętej problematyce jakości życia.
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II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz
Bliskich Związków Interpersonalnych, Katowice, 18-19 października
II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków
Interpersonalnych poświęcona jest zagadnieniom ról płciowych oraz bliskich relacji międzyludzkich. Podejmuje ona problematykę ewolucji wzorców przeżywania kobiecości
i męskości, a także sposobów tworzenia i funkcjonowania bliskich związków interpersonalnych, obecną stale w dyskusjach toczonych w wielu dyscyplinach nauki.
Zainteresowania zagadnieniami tożsamości płciowej i relacji interpersonalnych w polskiej psychologii
dowiodła liczna obecność przedstawicieli wiodących polskich ośrodków naukowych w I Ogólnopolskiej
Konferencji Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych, która odbywała się w
roku 2016 w Katowicach, pod hasłem: „Kobiety – Mężczyźni – Romantyczne relacje”. Wydarzenie to
stało się okazją do integracji środowiska badaczy i praktyków, dając sposobność do wielowymiarowej
analizy nowych i tradycyjnych problemów związanych z realizacją ról płciowych i budowaniem relacji
interpersonalnych.

