Konferencje Psychologiczne
Kwiecień 2019
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Filmowe Psycho-Tropy: Społeczna
Rola Filmu, Katowice, 4-5 kwietnia 2019
Konferencje z cyklu „Filmowe Psycho-Tropy” to spotkania naukowców i praktyków,
podczas których umożliwiamy dialog i wymianę doświadczeń przedstawicielom różnych środowisk. Z jednej strony, chcemy promować interdyscyplinarność działań naukowych, dlatego zapraszamy do udziału w konferencjach badaczy reprezentujących
różne dyscypliny (m.in. psychologów, pedagogów, socjologów, filmoznawców, kulturoznawców, środowiska artystyczne), z drugiej strony, zależy nam na aplikacyjności
nauki, więc w ramach konferencji organizujemy wykłady plenarne o charakterze popularyzatorskim, spotkania z praktykami oraz certyfikowane warsztaty dla nauczycieli i edukatorów.
W ramach konferencji zapraszamy do przyglądania się medium, znanemu i lubianemu –filmowi, od
strony naukowej. Podczas wspólnych sesji analizujemy przede wszystkim psychologiczne aspekty, tak
procesu twórczego, jak odbioru dzieła filmowego. Przede wszystkim skupiamy się na roli edukacyjnej, profilaktycznej i terapeutycznej obrazów filmowych – poszukujemy dowodów empirycznych,
które umożliwiają efektywne stosowanie filmów w powyższych obszarach. Więcej informacji: https://
www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/18635-iii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-filmowepsycho-tropy
Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, część III
pt. Norma i patologia rozwoju seksualnego
Poznań, 5-7 kwietnia 2019
Konferencja jest adresowana do seksuologów, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pedagogów, socjologów, prawników, studentów, doktorantów, pracowników naukowych, a także do
wszystkich osób zainteresowanych problematyką współczesnej seksuologii. Konferencja realizuje
ideę kształcenia ustawicznego poprzez:
1. doskonalenie umiejętności praktycznych seksuologów (udział w przedkonferencyjnych warsztatach superwizyjnych),
2. prezentację aktualnych wyników badań i programów terapeutycznych prowadzonych przez zagraniczne ośrodki badawcze.
Konferencja stanowić będzie kolejną okazję do rozwijania kompetencji zawodowych seksuologów.
Więcej informacji: http://pts-seksuologia.pl/sites/strona/88/konferencja-seksuolog-w-procesieksztalcenia-ustawicznego-czesc-iii

Konferencje Psychologiczne
Kwiecień 2019 — Maj 2019
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób
Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku,
12 kwietnia 2019, Lublin,
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych
XXI wieku ma na celu integrację środowiska naukowego oraz stworzenie forum do dyskusji
dla osób reprezentujących różne dziedziny nauki, takie jak: medycyna i nauki o zdrowiu, psychologia, pedagogika, ekonomia, prawo oraz ekologia, a zajmujące się tematyką zdrowia i chorób XXI wieku. Biorąc pod uwagę, iż choroby cywilizacyjne i społeczne wywierają piętno na
każdej ze sfer życia ludzi dążymy do stworzenia panelu dyskusyjnego mającego na celu wymianę wiedzy, czego efektem mogłaby być wspólna walka z chorobami cywilizacyjnymi i społecznymi. Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy zmieniające się problemy zdrowotne społeczeństwa. Coraz większe uprzemysłowienie, urbanizacja, degradacja środowiska oraz prowadzony tryb życia
przez współczesnego człowieka wywołuje negatywne skutki dla życia i zdrowia, jakimi są choroby cywilizacyjne i społeczne – kluczowy problem naszych czasów. Według statystyk liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich trzech dekad wzrosła ponad dwukrotnie. Więcej informacji znajdą Państwo
na stronach: www.chorobyxxi.pl oraz www.facebook.com/chorobyxxi

III konferencja Starość jak ją widzi psychologia
25-26 kwietnia 2019, Kraków,
III konferencja Starość jak ją widzi psychologia – „Szanse rozwoju w starości” to doskonała okazja, aby bliżej
poznać szanse dla osób starszych. W trakcie dwóch dni będziemy mogli poznać wiele faktów dotyczących
warstwy biologicznej i psychologicznej. W trakcie prelekcji będzie można poznać szerokie spektrum informacji i najnowszej wiedzy. Sporo czasu poświęcone zostanie środowisku, osobowości, wrażliwości oraz realiów
społecznych. Nie zabraknie także indywidualnych zasobów seniorów. Analizie podlegają także relacje w rodzinie oraz w innych grupach społecznych, weryfikując ich zmiany czy pozytywny lub negatywny wpływ. W
trakcie tego wydarzenie odbędzie się wiele ciekawych występów, a pomiędzy nimi będzie okazja aby porozmawiać o swoich wrażeniach i opinii. Więcej informacji: http://www.old.psychologia.uni.wroc.pl/sites/default/
files/Szanse%20rozwoju%20w%20starości%20I.pdf

XIII konferencja "Psychologia Ekonomiczna" ASPE 2019,
8-10 maja 2019, Poznań
Tematyka konferencji obejmie obszary:
• Psychologia zachowań ekonomicznych
• Podejmowanie decyzji, percepcja ryzyka
• Ekonomia eksperymentalna
• Finanse behawioralne
• Etyka behawioralna, prawo behawioralne
• Psychologia pieniędzy
• Zachowania konsumenckie
• Socjalizacja ekonomiczna
Więcej informacji: https://aspe2019.pl

Konferencje Psychologiczne
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Międzynarodowa konferencja: „Momenty zmian - Moments of Movement”
10-12 maja 2019r. Warszawa
Psychoterapia zbudowana jest wokół dążenia klienta do zmiany. Po pewnym czasie spotkań z
terapeutą klient w jakimś zakresie zaczyna inaczej czuć, myśleć i działać, inaczej doświadczać
różnych dziejących się sytuacji i pewnych znaczących aspektów swojego życia. Zmiany te, jak
sądził Rogers, realizują się w konkretnych chwilach, „moments of movement”, gdy w kliencie
następuje jakiś wewnętrzny ruch, jakieś „przesunięcie do przodu”, według określenia Gendlina. Przed chwilą jeszcze klient opowiadał o czymś kolejny raz z tej samej, niosącej bezradność
perspektywy i nagle pojawia się nowy element - uczucie, myśl, potrzeba. Rozpoczyna się proces wiodący do następnych ruchów wewnętrznych i następnych…Wiemy, jak facylitować
proces zmiany, jak go uprawdopodabniać u klienta. Nie dysponujemy jednak algorytmiczną instrukcją, nie
możemy powiedzieć, czy i kiedy zmiana na pewno zajdzie .Co więcej ,nie wiemy, co będzie efektem danego
„przesunięcia do przodu”, choć ogólny kierunek rozwoju jest przewidywalny. Przyjrzyjmy się szczegółowo i
z bliska cudowi momentu zmiany. Przekonajmy się, gdzie leży granica, za którą nasza wiedza się kończy,
ustępując miejsca tajemnicy i spróbować tę granicę nieco przesunąć. Więcej informacji: https://
www.pcewarsaw2019.eu/index.php

I Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna: Rodzicielstwo w ujęciu interdyscyplinarnym, Poznań, 15-16 maja 2019
Rodzicielstwo jest takim aspektem funkcjonowania człowieka, które opisywane i wyjaśniane jest w różnych
dyscyplinach naukowych. Warto przyglądać się tym perspektywom i budować wiedzę użyteczną dla dorosłych i ich podopiecznych, a także profesjonalistów pracujących w tym obszarze. Konferencja stanowi okazję
do wymiany myśli i wyników badań, ale także pytań dotyczących rodzicielstwa. Chcemy podjąć próbę ich
integracji, poprzez współtworzenie interdyscyplinarnego kierunku badań nad rodzicielstwem, który nazywamy (przy braku polskiego określenia) parentologią. Data konferencji nie jest przypadkowa. 15 maja ustanowiony jest Międzynarodowym Dniem Rodziny. Więcej informacji: http://parentkonferencja.home.amu.edu.pl

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP: "W zdrowiu
i w chorobie - trajektorie jakości życia"
17-18 maja 2019r. Katowice
W ramach hasła przewodniego konferencji zaprezentowane zostaną różne perspektywy teoretyczne oraz
najnowsze wyniki badań w obszarze szeroko rozumianej jakości życia współczesnego człowieka oraz wielorakich możliwości jej osiągania, zarówno w zdrowiu, jak i w chorobie. Wychodząc naprzeciw najmłodszym
naukowcom w ramach konferencji zorganizowana zostanie dodatkowa sesja, na której swoje osiągnięcia
naukowe będą mogli zaprezentować studenci, reprezentujący ośrodki z całego kraju. Wszystkie bieżące informacje dotyczące Konferencji można znaleźć również na Facebooku

Konferencje Psychologiczne
Maj 2019 — Czerwiec 2019
Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa. Jubileusz 50-lecia Zakładu Psychologii,
Rzeszów, 23-24 maja 2019
Z ogromną przyjemnością kierujemy do Państwa zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję
Naukową Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa, organizowaną przez Zakład Psychologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przemiany społeczne, kulturowe i gospodarcze zachodzące
w ostatnich kilkudziesięciu latach w społeczeństwach zachodnich, również w Polsce, wprowadziły tę problematykę do dyskursu publicznego. Płeć człowieka stała się jedną z ważniejszych
kategorii społecznych skupiając na sobie zainteresowanie naukowców oraz polityków
i ideologów, często prowadząc do gorących sporów. Z wielką siłą odżyło fundamentalne pytanie o to czym różni się kobieta od mężczyzny?, ale też pojawiło się będące jego rewersem pytanie o to w
czym kobiety i mężczyźni są do siebie podobni? Celem konferencji będzie próba odpowiedzi na te dwa ważkie pytania z pozycji nauki, a w szczególności psychologii. Więcej informacji: http://www.ur.edu.pl/wydzialy/
pedagogiczny/konferencje/kobiety-i-mezczyzni-roznice-i-podobienstwa

XXVIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej,
Olsztyn, 13—15 czerwca 2019
Wielu psychologów rozwoju doświadcza rozdźwięku pomiędzy tradycją i nowoczesnością. Dlatego kwestie
dotyczące możliwości godzenia tych perspektyw w postrzeganiu rozwoju uczyniliśmy tematem przewodnim
tegorocznej konferencji. Zapraszamy na nią psychologów, pedagogów, socjologów i przedstawicieli innych
dyscyplin zajmujących się badaniami nad rozwojem człowieka w każdym wieku. Liczymy na to, iż oprócz sesji
tematycznych i sympozjów, zorganizowana w panelach dyskusyjnych debata, zrodzi nowe pomysły badawcze
oraz umożliwi to, by na nowo spojrzenie na tradycyjnie rozumiane zjawiska. Więcej informacji: http://
okpr.psprc.edu.pl

The 16th European Society for Traumatic Stress Studies Conference
“Trauma in transition: building bridges”, Rotterdam, 14-15 czerwiec 2019
This conference focuses on sharing our joint expertise, presenting and collecting knowledge and experiences relevant to the field of traumatic stress, by building bridges between different perspectives, disciplines
and countries. Of special interest will be contributions closely related to the conference theme of interdisciplinary co-operation and knowledge transfer, and that touch upon some of the pressing challenges in our
field: adequate and timely provision of evidence-based care to those in need. We invite submissions that
provide scientific knowledge fitting one of the conference tracks of Assessment & Diagnosis, Biological &
Medical, Child Trauma, Public Health, Transcultural & Diversity, or Intervention Research & Clinical Studies.
Wiecej informacji: www.estss2019.eu

Konferencje Psychologiczne
Wrzesień 2019
28 Kolokwia Psychologiczne PAN „Metodologia w badaniach psychologicznych – perspektywa interdyscyplinarna”, 17-19 czerwiec 2019, Gdańsk
Psychologia jest nauką eksperymentalną, o silnych związkach zarówno z naukami przyrodniczymi, jak i społecznymi. Dokumentuje to bogata historia dyscypliny, począwszy od filozofii
duszy i umysłu, poprzez psychologię behawioralną i psychoanalizę, na neuronauce kończąc.
Psychologia jest również nauką o szerokich zastosowaniach praktycznych. Złożona natura
psychologii jako nauki stawia coraz to nowsze pytania o wartość (psychometryczną, ekologiczną) stosowanych metod zbierania danych, a także zakotwiczenie tych metod w teoriach
psychologicznych. Podczas wykładów zaproszeni specjaliści omówią strukturę procesu badawczego w psychologii, nowoczesne techniki statystyczne (mające na celu lepsze poznanie
badanych zjawisk i relacji między zmiennymi), metodologiczne podstawy rozumienia rozwoju
psychicznego i porównań między grupowych, wartość stosowania pomiarów komputerowych w badaniach
eksperymentalnych i wspieraniu terapii, przeciwdziałanie nierzetelności w psychologicznych badaniach naukowych. Więcej informacji: https://28kolokwiapsychologiczne.ug.edu.pl

Konferencja z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej”
pt. „Uwarunkowania i przykłady dobrej praktyki diagnostycznej”,
Warszawa, 13 – 14 września 2019
Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy do zgłaszania udziału w kolejnej konferencji z cyklu „Diagnoza w
praktyce psychologicznej”. Nadchodząca edycja poświęcona będzie 7 tematom wiodących, które planujemy
omawiać w odniesieniu do pięciu obszarów praktyki diagnostycznej: diagnoza na potrzeby edukacji, diagnoza
na zlecenie sądu, diagnoza w kontekście klinicznym, diagnoza w psychologii transportu, diagnoza w opiece
społecznej. Więcej informacji: https://sekcjadiagnozy.wordpress.com/2018/12/10/zapowiedz-konfdiagnostycznej-sekcji-2019/

XVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej,
Poznań, wrzesień 2019

