Konferencje psychologiczne

Psychoterapia psychodynamiczna dzieci, młodzieży i młodych dorosłych,
Kraków, 5-6 września 2019r.
Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z rozumieniem teoretycznym, próbą
diagnozy i wynikającą z niej metody leczenia dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych.
Teoria jak i metoda pracy psychoterapeutycznej jest efektem wieloletniej pracy klinicznej i badawczej prof. Otto Kernberga i jego współpracowników z Instytutu Zaburzeń
Osobowości oraz z Weill College of Medicine na Uniwersytecie Cornell. Prelegentami
konferencji będą między innymi goście z Kanady i Stanów Zjednoczonych: prof. Karin
Ensink i prof. Frank Yeomans. Organizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej w partnerstwie z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Patronat medialny nad konferencją objął magazyn psychologiczny
"Charaktery".
Link: https://konferencja.ptppd.pl
I Międzynarodowy Kongres Psychologii Stosowanej, Jastrzębie-Zdrój,
12-13 września 2019r.
Inspiracją do organizacji Kongresu Naukowego jest zdrowie psychiczne w obliczu nowych zagrożeń jakim jest terroryzm. Celem Kongresu jest wymiana doświadczeń na
temat zapewnienia bezpieczeństwa psychicznego, fizycznego, organizacyjnego, technologicznego, osobowego i prawnego, a także podniesienie poziomu ochrony osób,
mienia, bezpieczeństwa sieci komputerowych i procesów biznesowych oraz zwiększenia ich efektywności w życiu społecznym. Na obrady zostali zaproszeni przedstawiciele
środowisk naukowych jak i praktyków, którzy w swoim codziennym działaniu zajmują
się szeroko pojmowanymi problemami bezpieczeństwa, oraz zdrowia psychicznego.
Link: http://congress.wsb.net.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 konferencji poświęcona będzie zagadnieniom diagnozy psychologicznej na potrzeby edukacji, diagnozy
na zlecenie sądu, diagnozy klinicznej oraz w obszarze psychologii pracy. Do 20 maja
obowiązuje
najniższa
opłata
konferencyjna.
więcej
informacji:
https://
sekcjadiagnozy.wordpress.com/2018/12/10/zapowiedz-konf-diagnostycznej -sekcji-2019/

XVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Poznań, 20-22 września 2019
Konferencja odbędzie się w Poznaniu na terenie Wydziału Nauk Społecznych UAM. Organizatorami tegorocznej edycji są Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Uniwersytetu SWPS: http://
zjazdpsps.amu.edu.pl/

XV Konferencję Trzech Sekcji "Zależność, miłość, separacja",
Warszawa, 18-20 października 2019r.
Pragnienie, spełnienie, odejście. Zawiązanie, rozwinięcie, zakończenie. Te wątki pojawiają się w życiu każdego człowieka, a jako psychoterapeuci mamy z nimi do czynienia
we wszystkich obszarach naszej pracy. Dlatego chcemy im poświęcić naszą konferencję. Czy poprzez zależność, miłość i separację można pokazać esencję ludzkiego doświadczenia? Jak prawo, normy społeczne i kultura regulują związki? Jak się przywiązujemy? Czym jest miłość? Czy separacja jest konieczna? Eros i Thanatos, miłość i utrata,
namiętność i destrukcja to oś historii ludzkości, przyjrzyjmy się ich roli w dzisiejszym
świecie, sprawdzimy również, co mówi nam o tych zjawiskach współczesna nauka.
Spojrzymy też na te zjawiska z nowej perspektywy – coraz powszechniejszej wiedzy
o możliwości nieodległej w czasie globalnej katastrofy związanej z postępującą
zmianą klimatu. Podejmiemy rozważania nad miłością, jej różnorodnością,
uwikłaniem w nie- nawiść i agresję oraz nad jej nieuchronną utratą i próbami
ocalenia. Porozmawiamy w tym kontekście nie tylko o psychoterapii indywidualnej,
ale również o terapii par i ro- dzin, psychoterapii grupowej, pracy z młodzieżą.
Zastanowimy się, jak różne podejścia psychoterapeutyczne widzą dylemat „bliskość
a
odrębność”.
Link:
http://2019.trojkonferencja.com

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Metod Pomocy Psychologicznej,
Warszawa, 7-8 Listopada 2019r.
Promocja zdrowia psychicznego jest jedną z form pomocy psychologicznej wymienianych obok poradnictwa psychologicznego, interwencji kryzysowej czy psychoterapii.
Coraz częściej jest rekomendowana jako ważna forma przeciwdziałania występowaniu
zaburzeniom psychicznym oraz niezbędny sposób wzmacniania zdrowia psychicznego. Celem pierwszej konferencji, zaplanowanej na 2019 rok, jest prezentacja sposobów
promocji zdrowia psychicznego w różnych kontekstach, m.in.:
• w środowisku szkolnym i akademickim - wobec dzieci, młodzieży i studentów;
• w środowisku pracy;
• wobec osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego i ich rodzin;
• wobec pacjentów chorujących przewlekle somatycznie;
• wobec grup zagrożonych wykluczeniem m.in. mniejszości seksualnych, migrantów,
seniorów.
Link: https://konferencje.aps.edu.pl/promocjazdrowia/
II Ogólnopolska Kognitywistyczna Konferencja Naukowa Cerebrum Cognita,
Lublin, 15 listopada 2019
Celem Wydarzenia jest wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu nauk kognitywnych,
neurobiologii, neuropsychologii, sztucznej inteligencji, logiki i filozofii umysłu, prezentacja wyników badań oraz integracja środowiska naukowego i promocja wiedzy. Rozwój tej dziedziny nauki budzi wiele pytań wśród społeczeństwa, ale również skłania do
pochylenia się nad problematyką, prowadzenia badań teoretycznych i empirycznych.
Do udziału w Konferencji zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz pasjonatów tematyki, którzy chcą zaprezentować własne wyniki badań uzyskane w ramach prac dyplomowych, doktorskich i przeglądowych. Podczas wydarzenia
będziemy poruszać się wokół zagadnień z obszaru neuronauk, psychologii poznawczej,
filozofii umysłu i języka, neuropsychologii oraz sztucznej inteligencji.
Link: http://www.cerebrumcognita.pl

KONFERENCJA NAUKOWA „PRZYGODY UMYSŁU”, Warszawa 21-22 Listopada 2019r.
We współczesnym świecie żyjemy rozdarci między wiarą w moc przedmiotów a poczuciem sprawczości, jakie daje nam kontakt z dotykowym ekranem. Wiele doświadczeń i
eksperymentów, którym w przeszłości towarzyszył fizyczny kontakt z teleskopem, probówką czy pochylnią, poznajemy dziś za pomocą tekstu, obrazków bądź rzeczywistości
wirtualnej. Na uczenie się przeznaczamy coraz więcej czasu, jednak w coraz mniejszej
mierze chcemy go poświęcać na zmagania z materialnością świata. Jak wykorzystać
potencjał nauki i technologii z korzyścią dla społeczeństwa? Podczas konferencji Przygody umysłu skupimy się na sprawach związanych z mocą i niemocą przedmiotów, takich jak pomoce naukowe i nowe technologie, w kontekście uczenia się.
Link: https://www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/19461-przygody-umyslu-2019-1121-22
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PSYCHOLOGII TRANSPORTU DROGOWEGO
pt. „Diagnostyka, edukacja i bezpieczeństwo – w obliczu współczesnych wyzwań i zagrożeń”. 22-23 listopada 2019 r.
Celem konferencji jest integracja praktyki działalności psychologów transportu z naukowym wymiarem tego ważnego, także społecznie, obszaru. Problematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz istotność edukacji społeczeństwa na temat zachowań na drodze wydaje się nader istotne w świetle współczesnych wydarzeń. Z roku na
rok obserwujemy zatrważające liczby wypadków drogowych, w dużym stopniu determinowanych niewłaściwym zachowaniem kierujących – nadmierną prędkością, prowadzeniem pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych, brawurą, agresywnością czy deficytami w zakresie procesów poznawczych lub
sprawności psychomotorycznej. Na tym tle zasadne wydaje się podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji na temat poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skutecznych
programów edukacyjnych, ale także jakości obecnej diagnostyki psychologicznej osób
kierujących pojazdem mechanicznym. Mając na względzie powyższe w ramach konferencji przewidziane są wykłady plenarne, sympozja i sesje naukowe, ale także interdyscyplinarna debata oraz spotkanie praktyków psychologii transportu dotyczące współczesnych zmian legislacyjnych w obrębie diagnostyki psychologicznej.
Link: www.konferencja.psychologiatransportu.ug.edu.pl
XXII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego,
Lublin, 29-30 listopada 2019
Konferencja jest dedykowana osobom ze środowiska akademickiego oraz praktykom.
Zapraszamy w szczególności psychologów, neuropsychologów, neurologopedów, lekarzy, ale także wszystkich innych specjalistów, których praca skoncentrowana jest na
szeroko rozumianym wsparciu osób z dysfunkcjami OUN. Zapraszamy do rozważań
i dyskusji w kilku obszarach tematycznych:
• Neuropsychologia w różnych obszarach medycyny
• Neurotechnologie w diagnozie i rehabilitacji osób z dysfunkcjami mózgu
• Problemy diagnozy i rehabilitacji pacjentów z uszkodzeniami OUN
• Zaburzenia neurorozwojowe
Link: https://www.umcs.pl/pl/konferencje,10227,neuropsychologia-w-medycyniemedycyna-w-neuropsychologii,76821.chtm#page-1

III Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa Analiza polskiego społeczeństwa,
Lublin, 29 listopada 2019 r.
Zamysłem Konferencji jest zwrócenie uwagi na wieloaspektowe uwarunkowania procesów społecznych oraz identyfikacja czynników kreujących zarówno szanse rozwojowe jak i źródła zagrożeń. Celem Konferencji jest próba uchwycenia i opisania zmian,
napięć i dylematów dotyczących współczesnego społeczeństwa. Dynamiczny rozwój
społeczeństwa powoduje wzajemne przenikanie się wielu dziedzin nauki. Zjawiska globalne wpływają na lokalne życie społeczne i relacje międzyludzkie. Wzrasta świadomość narastających powiązań i zależności, nasilając potrzebę znalezienia sposobów ich
zrozumienia, przewidywania i kontrolowania.
Wydarzenie jest także doskonałą okazją do podjęcia dyskusji nad zmianami społecznymi, jakie obserwujemy we współczesnym świecie, zwróceniem uwagi na aktualne problemy społeczne oraz umożliwienie naukowcom interdyscyplinarnej, naukowej dyskusji. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli kierunków społecznych i humanistycznych oraz osób zainteresowanych poruszaną podczas wydarzenia tematyką.

