Konferencje psychologiczne

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologia w służbie rodziny, Gdańsk, 16-17
kwietnia 2020
Konferencja będzie stanowić przestrzeń do dyskusji i refleksji nad zrozumieniem funkcjonowania rodziny w cyklu przechodzenia przez etapy, z których każdy jest równie
ważny. Konferencja stworzy możliwości do zapoznania się z najnowszymi wynikami autorskich badań i do wymiany poglądów, jak i do poszukiwania rozwiązań praktycznych:
http://www.psychologiarodziny.ug.edu.pl/

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologia transportu, Gdańsk, 24-25 kwietnia
2020: Diagnostyka, edukacja, bezpieczeństwo w obliczu współczesnych wyzwań i zagrożeń
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. Konferencja adresowana jest do praktyków i naukowców na co dzień podejmujących rozważania na temat ruchu drogowego. Udział osób i instytucji dysponujących wiedzą z zakresu bezpieczeństwa na drogach niewątpliwie przyczyni się do pogłębienia tej istotnej
społecznie problematyki i dlatego bardzo liczymy na Państwa zainteresowanie: http://
www.konferencja.psychologiatransportu.ug.edu.pl/

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Praktyczna Psychologia Sportu, Gdańsk,
14-15 maja 2020: Wyzwania współczesnej psychologii sportu
W tym wydarzeniu naukowym będą uczestniczyć jako prelegenci zagraniczni i polscy
badacze z zakresu psychologii sportu. Jako gość zagraniczny swój udział w Konferencji
potwierdził już prof. Richard Gordin, niekwestionowany światowy autorytet w psychologii sportu. Wykłady plenarne będą ponadto prowadzić: prof. Monika Guszkowska, prof.
Małgorzata Siekańska oraz prof. Jan Blecharz – osoby od wielu lat pracujące w nurcie
psychologii sportu: http://praktycznapsychologiasportu.ug.edu.pl/

II międzynarodowa konferencja "Between narcissism and entitlement", Warszawa, 14-16
maja 2020
Main goal of the conference is to facilitate discussion on studying self-enhancement
from cross/cultural perspective. We aim to integrate researchers originating from different fields of psychology (e.g. social, personality, developmental, cognitive) and from

different cultural background. Second edition of our event aims to continue this discussion
and
develop
future
studies
in
the
field:
https://
selfenhancement2020.weebly.com/

29 Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka, Warszawa, 1921 maja 2020: Współczesne drogi rozwoju – między obawą a nadzieją
Nikt dzisiaj nie podważa tezy, że rozwój jest uwarunkowany oddziaływaniem środowiska na jednostkę o określonym wyposażeniu biologicznym. Osiągnięcia neuropsychologii ukazują rolę wczesnych doświadczeń, głównie społecznych, w rozwoju mózgu i
kształtowaniu podstawowych wzorców behawioralnych, będących bazą dla kolejnych
doświadczeń. Może to budzić optymizm, gdy warunki rozwoju są korzystne lub niepokój, gdy zaniedbania i niedostatki wczesnej opieki i przywiązania miałyby determinować drogę życiową człowieka. Jednakże plastyczność naszego mózgu daje nadzieję na
możliwość korygowania przebiegu rozwoju w każdej fazie życia. Celem konferencji będzie prezentacja badań i dyskusja nad typowymi i nietypowymi drogami rozwoju oraz
wpływem zmian cywilizacyjnych na rozwój człowieka: https://psprc.edu.pl/okpr

IV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji IV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Warszawa, 21-23 maja 2020: Człowiek – Ludzie – Organizacja
Hasło zjazdu – „Człowiek – Ludzie – Organizacja” – pokazuje wielość perspektyw, jaką
mają koncepcje i badania psychologii organizacji. „Człowiek” to zainteresowanie osobowymi źródłami funkcjonowania i osobowymi zyskami i kosztami różnego rodzaju zachowań. „Ludzie” to perspektywa grupowa, zainteresowanie motywami do funkcjonowania w grupie, sposobami takiego funkcjonowania i różnymi zjawiskami, które ono
generuje. „Organizacja” to zainteresowanie działaniem całych firm, postawami, jakie
kształtują się w odpowiedzi na politykę personalną firmy i konsekwencjami funkcjonowania organizacji jako całości dla dobrostanu pracowników. W psychologii organizacji
zazwyczaj te trzy perspektywy występują jednocześnie. Organizacja tworzy kontekst
sytuacyjny, w którym pojawiają się zachowania lub postawy konkretnego człowieka, ale
przecież organizację tworzą ludzie, których zachowania i postawy są tego kontekstu
źródłem. Przyjmując taką szeroką perspektywę chcemy zachęcić do udziału w Zjeździe
badaczy
i
praktyków
o
zróżnicowanych
zainteresowaniach:
http://4zjazdpspo.psych.uw.edu.pl/

29 Kolokwia Psychologiczne PAN, Warszawa, 15-17 czerwca 2020

The International Society for Self and Identity ConferenceThe International Society for
Self and Identity Conference, Kraków, 29 czerwca 2020
The International Society for Self and Identity (ISSI) is hosting a one-day preconference
on June 29th 2020. The preconference will take place prior to the General Meeting of
the European Association of Social Psychology (EASP), which is from June 30th to July

4th at Jagiellonian University in Cracow. The ISSI preconference is being co-organized
by Jennifer Bosson (University of South Florida, USA), Tomasz Besta, Magdalena Iwanowska, and Patrycja Ożarowska (University of Gdańsk, Poland). The program includes
research talks, poster sessions, and a "data blitz" session. For information about travel,
accommodations, and registration for the EASP General Meeting please visit https://
easp2020krakow.com.

The General Meeting of the European Association of Social PsychologyThe General Meeting of the European Association of Social Psychology, Kraków, 30 czerwca-4 lipca
2020 https://easp2020krakow.com/

XVII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Gdańsk, 18-20 września 2020

