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Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański byli organizatorami 28.Kolokwiów Psychologicznych PAN „Metodologia badań psychologicznych – perspektywa interdyscyplinarna”.

Kolokwia odbyły się dniach 17-19 czerwca 2019 w Gdańsku na terenie pięknego kampusu UG oraz w Europejskim Centrum Solidarności.Kolokwia Psychologiczne są coroczną
konferencją organizowaną przez Komitet Psychologii PAN. Uczestniczą w niej członkowie Komitetu PsychologiiPAN, dziekani i dyrektorzy jednostek prowadzących magisterskie studia psychologiczne, zaproszeni naukowcy z różnych ośrodków akademickich, a także młodzi badacze o znaczącym dorobku publikacyjnym.
Celem Kolokwiów jest wymiana doświadczeń z badań nad istotnymi problemami
współczesnej psychologii, wspólna refleksja nad kierunkami rozwoju naukowej myśli
psychologicznej oraz dyskusja nad kształceniem przyszłych psychologów. Zaproszeni
wybitni psycholodzy wygłosili w tym roku następujące wykłady:
•
•
•
•
•

!
!

Prof. Emilia Łojek – Metody badań w neuropsychologii klinicznej: progres czy impas?
Prof. Roman Konarski – Cechy psychologiczne z perspektywy teorii pomiaru: odkrywane czy konstruowane?
Prof. Jerzy Brzeziński – Podstawowe problemy metodologiczne badań naukowych
w psychologii
Prof. Dariusz Doliński – Czy psychologia społeczna bada (realne) zachowania?
Prof. Christiann Gold – Developing and evaluating psychosocial interventions: From
the process evaluations to the randomized controlled trials and backs. With examples of musictherapy in mentalhealth
Prof. Jan Cieciuch, dr Włodzimierz Strus – ‘‘Moregeometrico‘‘ w psychologii, czyli
o poszukiwaniu psychologicznej tablicy Mendelejewa
Prof. Tomasz Grzyb – Eksperyment terenowy w psychologii społecznej.
Dokąd zmierzamy?

Odbyły się także warsztaty dotyczące metodologii badańpsychologicznych:
• dr Łucja Bieleninik – RCTs czyli złoty standard badań klinicznych w psychologii
! dr Paweł Jurek – Wprowadzenie do analiz wielopoziomowych – perspektywa
badań międzykulturowych oraz badań z obszaru psychologii pracy i organizacji
• mgr Radosław Rogoza – Wprowadzenie do analiz modeli kołowych

Kolokwia Psychologiczne promują i inspirują młodych naukowców, zorganizowano dla
nich specjalną sesję posterową, a nagrodę Prezesa PAN im. Andrzeja Malewskiego dla
młodych naukowców (w wieku do 35 lat) otrzymała dr hab. Malwina Szpitalak, prof. UJ:
„za znakomite rezultaty badań nad ogólnymi mechanizmami efektów dezinformacji,
a szczególnie za precyzję metodologiczną w poznawaniu źródeł wiarygodności
zeznań świadków”.
Obecni na Kolokwiach członkowie Krajowej Komisji Akredytacyjnej EuroPsy uroczyście
wręczyli Dyrekcji Instytutu Psychologii UG certyfikat potwierdzający zgodność programu studiów psychologicznych z wymaganiami EuroPsy.

