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Stowarzyszenie zrze-
sza osoby zajmujące 
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rozwoju człowieka. 
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środowiska dla dys-
kursu dotyczącego te-
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nie w kontaktach z jed-
nostkami i instytucja-
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Rok 2018 okazuje się czasem wspo-

mnień jednego z twórców psychologicz-

nej koncepcji człowieka – behawiory-

zmu, którego radykalne, agresywne, 

kontrowersyjne poglądy, przyniosły mu 

międzynarodową sławę. W bieżącym 

roku mija 140 rocznica urodzin Johna 

B. Watsona (ur. 1987, w Karolinie 

Płd.), 60 rocznica śmierci (zm. 1958, 

Connecticut), 105 rocznica ogłoszenia 

manifestu behawiorysty (1913, Psycho-

logy as the Behaviorist Views It) oraz 90 

rocznica opublikowania książki Psycholo-

giczna opieka nad niemowlęciem i dziec-

kiem (1928, Psychological Care of Infant 

and Child). 

 

   
John B. Watson (1878 – 1958) 

 

J.B. Watson, niespokojny, idący własną 

drogą,  studiował filozofię, matematykę, 

łacinę i grekę; pracował jako kelner, 

opiekun szczurów, dozorca oraz asy-

stent na Uniwersytecie w Chicago. W 

czasie studiów zainteresował się J. Loe-

ba teorią zachowania się zwierząt i ludzi 

opartą na pojęciu tropizmu, czyli mimo-

wolnych, wymuszonych ruchów będą-

cych automatyczną reakcją na zadziała-

nie bodźca. W wieku 25 lat uzyskał  

doktorat z psychologii na podstawie 

pracy: Wychowanie zwierząt: rozwój psy-

chiczny białego szczura. Swoje poglądy na 

przedmiot badań psychologicznych 

przedstawił podczas odczytu na uniwer-

sytecie w Yale, a następnie opublikował 

(1913) w artykule, który został zauwa-

żony przez cały psychologiczny świat.  

Żądał wprowadzenia do psychologii me-

tod obiektywnych; przedmiotem badań 

psychologicznych powinno być ze-

wnętrzne zachowanie, a nie zjawiska 

świadomości.  Sławę przyniósł mu eks-

peryment z 11 miesięcznym Albertem, 

w którym uwarunkował dziecko za po-

mocą głośnego uderzenia w gong za gło-

wą na lęk przed wszystkim, co miało 

sierść lub futro, od żywych zwierząt 

zaczynając, a kończąc na futrzanych 

czapkach i maskach. Wyniki tego ekspe-

rymentu zostały opublikowane w Jour-

nal of Experimental Psychology: Gene-

ral , 1920. 

 
 

Ciąg dalszy na następnej stronie 
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Historycy psychologii przez wiele lat po-

dejmowali próby poznania losów Małego 

Alberta, u którego Watson nie przeprowa-

dził procesu odczulania. Przełomowych 

ustaleń dokonali w 2012 roku Hall P. Beck 

i współpracownicy, o czym pisaliśmy na 

łamach naszego czasopisma Psychologia Roz-

wojowa (2013, 3). W kolejnych latach poja-

wiły się nowe ustalenia, które również zo-

stały opisane w naszym czasopiśmie (2018, 

1). Do prześledzenia tych fascynujących 

poszukiwań, prezentowanych w naszym 

czasopiśmie, a służących zrozumieniu eks-

perymentu Watsona,  zachęcamy. 

 

 
 

Watson nie zdążył odczulić małego Alber-

ta. Eksperyment z warunkowaniem lęku i 

jego usuwaniem metodą warunkowania 

przeprowadziła  Mary Cover Jones (1924) 

z 3 letnim Peterem. To właśnie ją uważa 

się   za prekursorkę terapii behawioralnej.  

Watson wskazywał na uczenie się jako 

podstawę nabywania nowych zachowań. 

Podkreślał potrzebę prowadzenia badań 

nad niemowlętami. Jego badania i rozważa-

nia dotyczyły kilku kwestii związanych z 

rozwojem, takich jak: lateralizacja, uczenie 

się reakcji emocjonalnych, nabywanie języ-

ka. Stanowisko Watsona wpisuje się w de-

batę: natura czy wychowanie. Jego zdaniem 

podstawowa jest zasada uczenia się i 

zmienna ta odpowiada w zasadzie za zmia-

ny zachowania. Uważał, że nie istnieją wro-

dzone zdolności czy cechy osobowości, a 

dziecko jest wyłącznie produktem wycho-

wania i środowiska; uczenie się jest podsta-

wowym mechanizmem rozwoju. Poglądy te 

dobrze oddaje jego stwierdzenie: "Dajcie mi 

tuzin zdrowych niemowląt i dostarczcie im to 

wszystko co składa się na mój własny, szcze-

gólny świat, a zapewniam was, że wezmę na 

chybił trafił jedno z nich i uczynię z niego do-

wolnego typu specjalistę, czy to będzie lekarz, 

sędzia, artysta, kupiec, a nawet żebrak czy 

złodziej, bez względu na jego talenty, skłonno-

ści, zadatki i rasę przodków." (Watson, Be-

hawioryzm, s. 163). Warto zauważyć, że 

Watson wychowywał swoje dzieci w duchu 

behawioryzmu, a żona Rosalie odżegnywała 

się od jego metod wychowawczych. 

Zainteresowanie ideami związanymi z be-

hawioryzmem jest nadal żywe, a terapie 

zbudowane na zasadach koncepcji beha-

wiorystycznych nadal są rozwijane. 

 

 

 

Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska,  

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju 

Człowieka  
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Jest coś niespotykanego w zachowaniu się niewielkiej grupy dorosłych niepełnosprawnych i opiekujących się 

nimi rodziców, zamieszkałych czasowo w siedzibie najwyższej władzy Rzeczpospolitej. Nie protestują, lecz 

domagają się spełnienia swoich oczekiwań. Nie walczą  z nikim, lecz przypominają wszystkim o swoim istnie-

niu. Nie ubolewają nad swoim losem, lecz wyrażają dążenie każdego wśród ludzi do cieszenia się życiem. 

Przyjmują wizyty bezpośrednie i za pośrednictwem telewizji prominentnych przedstawicieli kręgów społe-

czeństwa oddanych idei solidarności społecznej i działających praktycznie na jej rzecz. Każdemu bezpośred-

nio, kto ich odwiedzi, lub reporterom przekazującym społeczeństwu wiadomości od nich (oby bez komenta-

rzy), tłumaczą jasno i wyraźnie racje stojące za ich oczekiwaniami. Cierpliwie wyjaśniają przedstawicielom 

władzy państwowej swoje położenie i dlaczego nie mogą zrezygnować z przemyślanego dobrze domagania 

się pomocy finansowej, chociaż godzą się na ustępstwo stopniowania wysokości wydatku z budżetu Rzecz-

pospolitej, biorąc pod uwagę rządowe argumenty budżetowe.  

Jest to niespotykana niezłomność ducha, zakotwiczona w miłości rodzicielskiej, a przy tym za-

hartowana latami oddania dzieciom i bezpośredniej troski wspierającej je w zmaganiach  dzie-

ciństwa i młodości z problemami, jakie ma każdy rozwijając się fizycznie, psychicznie, umysło-

wo, społecznie i duchowo, a nieprawdopodobnie zwielokrotnionymi permanentną niepełno-

sprawnością. A ta nie mija z czasem, lecz rodzi przecież wciąż nowe wyzwania, a dorosłość oznacza nieu-

chronne ryzyko pozostanie bez troski rodzicielskiej, bez stałej opiekuńczej obecności bliskiej osoby. Nie ma 

z niepełnosprawności wyjścia po osiągnięciu dorosłości, pozostaje się z nią w pełnym cyklu życia indywidual-

nego.  

Historia naszej cywilizacji zna różne okresy i sposoby radzenia sobie z wrodzoną niepełnosprawnością na-

szych pobratymców w gatunku istot żywych homo sapiens. Jest to za każdym razem użytek mniej lub bardziej 

chwalebny, jaki potrafimy mieć z rozumu (sapiens) i z człowieczeństwa (homo) Wciąż  nie da się powiedzieć, 

że ucywilizowaliśmy bez reszty ten obszar, nie wspominając o gruntownej jego humanizacji. Mam wrażenie, 

że sami w tej naszej praktyce cywilizacyjnej łatwiej stawiamy bariery, aby poza nimi pozostawić bliźnich            

nie-nadążających, a przez to tez niepasujących do obowiązujących wzorców komfortu życia i osiągnięć sukce-

su życiowego, aniżeli potrafimy wyzwolić się spod zniewalającej nas presji tych wzorców.   

Przecież my sami to piekło doczesne tworzymy, a zatem możemy się mu przeciwstawić. To prawda, że taką 

mamy cywilizację, ale nie możemy o niej powiedzieć tego, co da się powiedzieć o klimacie, że tak jest i sorry. 

Mimo tego, że od odpowiedzialności zupełnie nie uciekamy,  to jednak sposobów ucieczki mamy więcej niż 

Anna Freud wykryła i opisała jako tak zwane obronne mechanizmy naszych ego. Gromada koczująca w gma-

chu Sejmu zachęca do zrzucenia z siebie tych uniformów ochronnych i jest okazją do pozbycia się irracjonal-

nych lęków przed  nieistniejącym z ich strony zagrożeniem. 

Tymczasem nieliczni przedstawiciele aktualnej władzy państwowej z powodu funkcji sprawowanej w rządzie 

albo obietnicy złożonej w kampanii wyborczej nie tyle rozmawiają, co spotykają się,  aby znów obiecać ze 

zrozumieniem, a potem zakomunikować, jakie widzą rozwiązania i już bez zrozumienia wzruszyć z wysokości 

ramionami nad niepotrafiącymi z wdzięcznością pojąć łaskawości rządu. To nawet nie jest niewinny, bo nie-

świadomy mechanizm obronny. To raczej cyniczna gierka polityczna, pękająca jak bańka mydlana pod ukłu-

ciem satyrycznego obrazu pampersa z przydziału zamiast wyjścia do kina z wyboru. Nawet danina jest strza-

łem jak kula w płot. Prezes milczy, też niepełnosprawny. Koczujący maja nadzieję, że chwilowo – a stale soli-

darny. Zobaczymy, dużo już widzieliśmy. 

 

Kraków, 19 maja 2018 roku    

Adam Niemczyński 
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Zachęcamy do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia (deklaracja człon-

kowska znajduje się na ostatnich stronach Biuletynu).  

Wszystkich członków prosimy o wpłatę składek za rok 2017 na konto ban-

kowe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka: 

Bank BGŻ BNB Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa 

nr rachunek: 37 2030 0045 1110 0000 0414 9390  

Na walnym zebraniu w dniu 01.06.2015 roku ustalono wysokość składek: 

dla zwyczajnych członków – 80 zl 

dla doktorantów i studentów kończących studia psychologiczne – 50 zł. 

 

 

www.psprc.edu.pl 

http://www.psprc.edu.pl
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Norma statystyczna wyznacza granice 

tego, co typowe. Można więc przyjąć, 

że zarówno osoby z niepełnosprawno-

ścią intelektualną, jak i osoby wybitnie 

zdolne kwalifikują się do grupy intelek-

tualnie nietypowych. Wyniki pomiaru 

ich możliwości intelektualnych 

(najczęściej wyrażone wartością IQ) 

nie mieszczą się bowiem w statystycz-

nej normie. Czy jednak ilościowy 

wskaźnik IQ lub nawet bardziej 

szczegółowo wyodrębnionych wy-

miarów intelektualnych oddaje isto-

tę zjawiska nietypowości? Z nietypo-

wości intelektualnej wynika inny jako-

ściowo ogląd rzeczywistości, inny spo-

sób jej interpretacji, a co za tym idzie, 

również odmienny sposób reagowania 

na codzienne sytuacje i wyzwania. To z 

kolei powoduje widoczne od wcze-

snych okresów rozwoju problemy 

z adaptacją społeczną osób inte-

lektualnie nietypowych. W świetle 

wspomnianej odmienności postrzega-

nia świata rodzi się również pytanie, 

czy wpływa to na sposób kon-

struowania ich tożsamości osobi-

stej. Zwłaszcza, że osoby niepełno-

sprawne intelektualnie mają ograniczo-

ną możliwość rozwoju myślenia for-

malno-operacyjnego, natomiast u dzie-

ci wybitnie zdolnych myślenie formalne 

pojawia się nawet kilka lat przed okre-

sem adolescencji. Tymczasem więk-

szość koncepcji opisujących proces 

konstruowania tożsamości łączy jego 

początek z pojawieniem się wspomnia-

nych możliwości poznawczych, a tym 

samym z adolescencją.  

Niewiele jest badań nad przebiegiem i 

uwarunkowaniami rozwoju tożsamości 

u osób niepełnosprawnych intelektual-

nie, a jeszcze mniej nad adekwatnym 

procesem u osób wybitnie zdolnych. 

W badaniach socjologicznych dotyczą-

cych pierwszej grupy osób  wykorzy-

stuje się jako bazę teoretyczną 

koncepcję zranionej tożsamości 

autorstwa Ervinga Goffmana, pod-

kreślając znaczenie gromadzonych  

od dzieciństwa doświadczeń styg-

matyzacji, które zostają włączone do 

obrazu własnej osoby. Wyniki tych 

badań pozwalają przypuszczać, że 

czynnik akceptacji społecznej jest 

bardziej istotny dla procesu kon-

struowania tożsamości niż możli-

wości intelektualne. Osoby niepeł-

nosprawne intelektualne miały większe 

poczucie wpływu na swoje życie i le-

piej radziły sobie w dorosłych rolach 

wówczas, gdy ich niepełnosprawność 

nie była stygmatyzowana, a czasem 

nawet dostrzegana przez najbliższe 

otoczenie. Ich możliwości poznawcze 

odgrywały drugorzędną rolę warunku-

jącą przebieg rozwoju tożsamości. Ba-

dania psychologiczne potwierdzają zna-

czenie czynnika społecznego. 

      

Ciąg dalszy na następnej stronie 
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Podobne wnioski można wstępnie wy-

prowadzić z nielicznych badań nad roz-

wojem tożsamości osób wybitnie zdol-

nych. Ukazują one znaczenie styg-

matu zdolności (stigma of gifted-

ness), którego przezwyciężenie w 

okresie dorastania wydaje się być 

jednym z najważniejszych warun-

ków uformowania tożsamości 

tworzącej podstawę do efektyw-

nego funkcjonowania w okresach 

dorosłości.  

     Z pewnością specyfika przebiegu i 

uwarunkowań procesu rozwoju tożsa-

mości osobistej u osób intelektualnie 

nietypowych jest polem badawczym, 

które wymaga eksploracji. Zwłaszcza, 

że dotychczasowe badania odkrywają 

ciekawe tropy, którymi warto podą-

żyć.  

* * * * * 

Warto przeczytać: 

 

Baudson T., Ziemes J. (2016), The 

importance of being gifted: Stag-

es of gifted identity development, 

their correlates and predictors, 

Gifted and Talented International  31, 1, 

19-32. 

 

Brzezińska A., Rękosiewicz M. (2011),  

Kształtowanie się tożsamości w 

okresie dzieciństwa i dorastania u 

osób z niepełnosprawnością inte-

lektualną: rola rodziny i szkoły, 

Studia Edukacyjne 18, 23-44. 

 

Cross, T. L., Coleman, L. J., Terhaar-

Yonkers M. (2014), The social cog-

nition of gifted adolescents in 

schools: Managing the stigma of 

giftedness, Journal for the Education of 

the Gifted 37, 1, 30–39. 

 

Kumaniecka-Wiśniewska A. (2006), 

Kim jestem? Tożsamość kobiet upo-

śledzonych umysłowo,  Warszawa: 

Wydawnictwo Akademickie „Żak”. 

 

Dr Anna Mróz, Uniwersytet Zielonogórski 
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Cykl konferencji naukowo-

szkoleniowych  

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE  

EDUKACYJNEJ, OPIEKUŃCZEJ I  

SPOŁECZNEJ  

Instytut Psychologii UMCS 

Maj 2017— kwiecień 2018  

 

Organizatorem i pomysłodawcą konferencji 

była dr Małgorzata Kostka – Szymańska, Za-

stępca Dyrektora Instytut Psychologii.  

Celem przedsięwzięcia było poszerzanie wie-

dzy z obszaru problemów rozwojowych 

 i wychowawczych dzieci w wieku przed-

szkolnym oraz podnoszenie kwalifikacji w 

tym zakresie pracowników placówek 

oświatowo-wychowawczych.  

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowa-

niem psychologów, pedagogów, nauczycieli i 

wychowawców. Uczestnicy wysłuchali ponad 

trzydziestu wystąpień nauczycieli akademickich 

- pracowników Wydziału Pedagogiki i Psycho-

logii UMCS.  

Wystąpienia referentów charakteryzowała róż-

norodność podejmowanych zagadnień.  

Prof. zw. dr hab. Grażyna Krasowicz-

Kupis przedstawiła problem ryzyka dyslek-

sji oraz wybrane metody wykrywania  i 

formy pomocy. Podkreśliła, że już w okresie 

niemowlęcym i przedszkolnym można wprowa-

dzić działania mające na celu zapobieganie przy-

szłym trudnościom w nauce czytania i pisania. 

Dr Małgorzata Kostka – Szymańska oma-

wiając problemy komunikacyjne dzieci z 

SLI, zaprezentowała wybrane praktyczne za-

gadnienia diagnozy i terapii. Dr hab. Katarzy-

na Markiewicz, prof. UMCS omówiła zjawi-

sko prokrastynacji czyli nieterminowego 

wywiązywania się z różnych zobowiązań 

Zwróciła uwagę, że mimo iż prokrastynatorzy 

planują wykonanie zadania,  to zwlekają z przy-

stąpieniem do działania. Powodem takich za-

chowań jest m.in. lęk przed niepowodzeniem, 

niskie poczucie własnej wartości.  

Tematyka pozostałych wykładów dotyczyła: 

samospełn ia jących s ię przepowiedni  

w edukacji, wypalenia zawodowego nauczycieli, 

f u n k c j o n o w a n i a  u c z n i a  z d o l n e g o  

i uzdolnionego, uwarunkowań skuteczności 

procesu wychowania, zagadnienia depresji  

w wieku podeszłym a także profilaktyki agresji i 

przemocy w szkole.  

Dużym zainteresowaniem wśród uczestników 

cieszyły się warsztaty. Dr Anna Tychmano-

wicz przeprowadziła warsztat twórczości 

ukierunkowany na stymulowanie nieza-

leżności myślenia, umiejętności współ-

działania i twórczego rozwiązywania pro-

blemów oraz przezwyciężania przeszkód. 

Dr Marcin Demczuk przeprowadził warsz-

tat dotyczący trudnej relacji z uczniem, 

metodą Grupowego Treningu Balintow-

skiego. Omawiając korzyści udziału w Grupie 

Balinta podkreślił, że nie tylko rozwija empatię i 

podnosi kompetencje emocjonalne, ale także 

pozwala powiązać z nimi myśli i zachowania. 

Wnosi także korzyści dla pracy zawodowej 

osób biorących w nim udział  - bowiem łączy 

on w sobie elementy superwizji oraz pracy  

z własną emocjonalnością, co pozwala na bar-

dziej kompleksowy rozwój. Ponadto nabyte w 

trakcie sesji umiejętności pozwalają na pracę w 

mniejszym stresie i przyczyniają się do wzrostu 

satysfakcji zawodowej. 

Każdy blok kończyła  dyskusja i liczne pytania 

do prelegentów. 

Nauczyciele i wychowawcy zwrócili uwagę jak 

istotne jest uczestnictwo w takich  spotkaniach  

i możliwość wymiany poglądów i doświadczeń 

z innymi specjalistami.  

Anna Sokulska 
Instytut Psychologii UMCS 
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Właśnie zakończyła się konferencja organizowana przez the 

Society for the Study of Emerging Adulthood  

w Cluj-Napoca Rumunia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssea.org/conference/identity/ 

 

Podczas  konferencji członek naszego Stowarzyszenia wygłosił referat. Zachęcamy do zapoznania 
się z nim pod adresem : https://1drv.ms/p/s!Al7pYwDFpTjzgb959NpDRF77IAfhSg 
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Identity commitment, in-depth exploration,
and reconsideration of commitment

in the parental domain

Measurement and relationships with adult attachment and perfectionism

Konrad Piotrowski

Poznań, Poland

SSEA THEMATIC CONFERENCE: SELF AND IDENTITY IN EMERGING ADULTHOOD; CLUJ-NAPOCA, ROMANIA, MAY 17-19 2018

http://www.ssea.org/conference/identity/
https://1drv.ms/p/s!Al7pYwDFpTjzgb959NpDRF77IAfhSg
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 XXVII KONFERENCJA PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ 

DZIECKO I DZIECIŃSTWO W BIEGU ŻYCIA  

Organizowana przez  

INSTYTUT PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO 

oraz  

POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGII ROZWOJU 

CZŁOWIEKA 

DZIECKO I DZIECIŃSTWO W BIEGU ŻYCIA 

 

Termin: 14 – 16 czerwca 2018r. 

Miejsce obrad: Pałac Odrowążów w Kamieniu Śląskim, ul. Parkowa 1a 

 

 27okpr.wns.uni.opole.pl  

 

Tematyka konferencji: 

Tematyka obecnej konferencji została wybrana w odpowiedzi na wnioski płynące z dotychczasowych 

konferencji, a dotyczące przesunięcia się zainteresowania w kierunku rozwoju w dorosłości przy 

zaniedbaniu zagadnień związanych z rozwojem w okresie dzieciństwa. Uczestnicy konferencji debato-

wać będą nad poniższymi kwestiami: 

 

 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 

 

!!! Jest już dostępny program konferencji 
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organizowana przez 

Zakład Psychologii Rozwoju i Zdrowia 

Instytutu Psychologii Stosowanej 

przy współudziale Koła Naukowego 

Studentów Psychologii ”Pragma” 

 

We współczesnym świecie szybkich przemian 

cywilizacyjnych i kulturowych szczególnie istotna 

staje się problematyka odniesienia jednostki do 

wartości w wymiarze indywidualnym i społecz-

nym. Wartości, którymi kieruje się jednostka 

należą do istotnych uwarunkowań zdrowia. Pod-

kreśla to WHO, w dokumencie: Zdrowie 21- zdro-

wie dla wszystkich w XXI wieku. Dynamiczne prze-

miany cywilizacyjne, oraz konfrontacja z nowymi 

zjawiskami społeczo-ekonomicznymi stanowią 

wyzwanie dla współczesnego człowieka. Są za-

równo motorem rozwoju, jak i możliwym zagro-

żeniem dla jego równowagi psychicznej. Aspekt 

aksjologiczny odporności psychicznej i zdrowia, 

którego wagę chcemy podkreślić w naszej konfe-

rencji ma charakter interdyscyplinarny i występu-

je głównie w naukach społecznych, humanistycz-

nych i medycznych. W zakresie psychologii doty-

czy zagadnień poruszanych praktycznie w każdej 

dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem psy-

chologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej, 

zdrowia i choroby, psychologii defektologicznej i 

rehabilitacyjnej oraz psychologii organizacji. 

Celem naukowym konferencji jest prezentacja 

rozważań teoretycznych oraz wyników badań 

empirycznych w zakresie szeroko rozumianej 

problematyki wartości w odniesieniu do odpor-

ności psychicznej, zdrowia i zmagania się z choro-

bą oraz niepełnosprawnością. 

Konferencja jest okazją do wzajemnego inspiro-

wania się i spotkań profesjonalistów z obszaru 

różnych dziedzin i dyscyplin, a głównie psycholo-

gii, medycyny, pedagogiki, filozofii oraz socjologii.  

Konferencja stanowi platformę integracji środo-

wiska: kadry akademickiej i psychologów prakty-

ków, doktorantów i studentów. 

 

Biorąc pod uwagę temat konferencji pro-

ponujemy uwzględnienie w referatach na-

stępującej problematyki, ze szczególnym 

uwzględnieniem kontekstu aksjologiczne-

go: 

 

 Rozwój i wychowanie a zdrowie dzieci i 

młodzieży (norma i patologia) 

 Rodzina i szkoła 

 Kontekst rodzinny i transgeneracyj-

ny  przekaz wartości 

 Szkoła jako organizacja w procesie prze-

mian 

 Organizacje a troska o zdrowie pracowni-

ków 

 Hierarchia wartości jednostki a stan zdro-

wia 

 Radzenie sobie ze stresem a zdrowie 

 Współczesne zagrożenia (szczególnie dyle-

maty moralne), jako źródło zagrożenia dla 

zdrowia psychicznego człowieka 

 Wspomaganie osób niepełnosprawnych i 

rehabilitacja 

 Promocja zdrowia i prewencja choroby 

 

Podczas konferencji planowane są wykłady pla-

narne z udziałem gości krajowych i zagranicznych, 

sesje tematyczne oraz plakatowe i warsztaty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    resilience-conf.wzks.uj.edu.pl 
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KONFERENCJA dla MŁODYCH  
NAUKOWCÓW 

 Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki  
(III Edycja)  

Gdańsk 8.września 2018. 
http://www.doktorant.com.pl/index.php/
nwdpn2018-lato 
Rekrutacja do 25.05.2018 
 

 

IX OGÓLNOPOLSKIA STUDENCKA KONFERENCJA   

NAUKOWEA   

Psyche – Ciało – (Nie)Możliwość   

Bydgoszcz, 22 maja 2018 roku  

 

Tegoroczna konferencja będzie ósmą z kolei konferencją organizowaną przez Studenckie Ko-

ło Naukowe Psychoterapii. Corocznie, konferencja cieszy się dużym zainteresowaniem stu-

dentów z ośrodków akademickich całego kraju, dzięki czemu staje się doskonałą okazją do 

promowania osiągnięć naukowych Studentów na skalę krajową oraz wymiany osiągnięć nau-

kowych między różnymi ośrodkami akademickimi. Jak dotąd stanowiła interdyscyplinarną plat-

formę wymiany myśli, wiedzy, badań i teorii pomiędzy studentami różnych dyscyplin nauko-

wych. Prezentowaliśmy badania kół naukowych z zakresu m.in. medycyny, rehabilitacji, filozo-

fii, etyki, politologii, ekonomii, filmoznawstwa, sztuki wizualnej, pedagogiki i socjologii, jednak 

przede wszystkim interesuje nas perspektywa psychologiczna.  

Zapraszamy na stronę SKNP: https://www.facebook.com/Studenckie-Ko%C5%82o-Naukowe-

Psychoterapii-256280774423090/?fref=ts 

a także na stronę Konferencji na Facebooku, gdzie pojawiać się będą wszystkie in-

formacje na jej temat: 

https://www.facebook.com/events/181082779356811/  

 

VIII Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców  

Społeczny i indywidualny wymiar odpowiedzialności 

Bydgoszcz, 7-8 czerwca 2018 roku   

Celem konferencji jest wymiana poglądów i idei w środowiskach akademickich oraz integracja 

młodych naukowców z całej Polski. Podjęta inicjatywa ma inspirować  do podejmowania 

wspólnych projektów badawczych. Pragniemy  wskazać  na  możliwość  kreatywnej  pracy  

badawczej   i  wielopłaszczyznowego rozpatrywania  zagadnień  związanych  z  szeroko rozu-

mianą odpowiedzialnością we współczesnym kontekście społecznoekonomicznym.   Do udzia-

łu w konferencji zapraszamy doktorantów i młodych naukowców reprezentujących wszystkie 

nauki zainteresowane problemami współczesności: psychologów, pedagogów, socjologów, 

filozofów, kulturoznawców, ekonomistów, prawników, medyków i przedstawicieli innych dys-

cyplin nauki.  

!!! Tradycyjna formuła konferencji zostaje zastąpiona spotkaniem on-line  

http://ikd.edu.pl/ 

 

 

 

 

http://www.doktorant.com.pl/index.php/nwdpn2018-lato
http://www.doktorant.com.pl/index.php/nwdpn2018-lato
https://www.facebook.com/Studenckie-Ko%C5%82o-Naukowe-Psychoterapii-256280774423090/?fref=ts
https://www.facebook.com/Studenckie-Ko%C5%82o-Naukowe-Psychoterapii-256280774423090/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/181082779356811/
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V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA 

NAUKOWA RODZINA – PRACA  

Rodzina – edukacja – praca w poszuki-

waniu dobrostanu 

24 – 25 WRZEŚNIA 2018 roku   

Instytut Europejski w Łodzi 

 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń ba-

dawczych, dotyczących pozytywnego funkcjono-

wania człowieka w głównych sferach jego aktyw-

ności, czyli w rodzinie, edukacji i pracy. 

Rodzina i praca to najważniejsze i wzajemnie zależ-

ne obszary życia człowieka. Praca stanowi 

o podstawach ekonomicznych, dobrobycie rodzi-

ny. Rodzina jest najważniejszym źródłem wsparcia 

dla człowieka, gwarantującym mu efektywne funk-

cjonowanie również w sferze zawodowej. Badania 

jednoznacznie wskazują, że zadowolenie z pracy 

i szczęście rodzinne stanowią o poczuciu dobro-

stanu. Jednak konieczność podejmowania wielu 

ważnych decyzji, wykonywania licznych zadań 

w ograniczonej perspektywie czasowej 

oraz klimacie mobilności nie sprzyjają zadowoleniu 

z życia. Stąd nieodzowne staje się poszukiwanie 

zasobów osobistych oraz tych związanych 

z funkcjonowaniem systemu rodzinnego 

i organizacji, które mogą stanowić o radzeniu so-

bie z trudnościami. 

W V-ej edycji konferencji, do rodziny 

i pracy, dołączona została edukacja. Obok koniecz-

nego i popularnego obecnie kształcenia dorosłych 

na uwagę zasługuje również edukacja włączająca 

oraz dobrostan w szkole, który wymaga współ-

działania rodzica, nauczyciela i ucznia. Wynika 

to z potrzeby traktowania systemu rodzinnego, 

zawodowego i edukacyjnego jako interaktywnych, 

co może stanowić nie tylko o efektywności eduka-

cji, ale również o życiowej satysfakcji wszystkich 

zaangażowanych w ten proces. 

Do wymiany doświadczeń i wspólnej dyskusji za-

praszamy badaczy, praktyków oraz wszystkie oso-

by zainteresowane problematyką konferencji. 

http://www.rodzinaipraca2018.uni.lodz.pl/ 

 

 

MIĘDZYNARODOWA  

KONFERENCJA  

NAUKOWA 

FOCUS ON AUTISM 

Kraków  27-29 września 2018  

 

Celem konferencji jest przedstawienie efektów 

współczesnych interdyscyplinarnych poszukiwań 

badawczych oraz ich praktycznych zastosowań dla 

poprawy jakości życia osób z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu. Autyzm jako zaburzenie neu-

rorozwojowe ujawnia się w ciągu pełnego cyklu 

ludzkiego życia oraz dotyczy wszystkich jego 

aspektów, dlatego zaproszenie kierujemy do 

przedstawicieli nauk medycznych (genetyka, farma-

kologia, neurologia, psychiatria) społecznych 

(psychologia, socjologia) oraz humanistycznych 

(pedagogika). Szczególną uwagę pragniemy zwró-

cić na problemy osób dorosłych, dla których przed 

dwudziestu laty powołana została Fundacja Wspól-

nota Nadziei, dzięki której w podkrakowskich 

Więckowicach powstał pierwszy w Polsce ośro-

dek pobytu stałego, pracy, terapii, rehabilitacji i 

aktywizacji zawodowej dla dorosłych osób z zabu-

rzeniami ze spektrum autyzmu. Dorośli z ASD 

niezależnie od indywidualnie przejawiających się 

typowych autystycznych zaburzeń cierpią na 

współtowarzyszące choroby przewlekłe i zaburze-

nia psychiczne, które wobec złożoności obrazu 

klinicznego stanowią wyzwanie zarówno dla osób 

wspierających, jak dla współczesnej nauki. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 

internetowej https://asd2018.up.krakow.pl  

 

 

https://asd2018.up.krakow.pl
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Oblicza Seksualności Osób  

Niepełnosprawnych 

Kraków 27-28 września 2018 roku 

 

W tym roku konferencja koncentrować się 

będzie wokół zagadnień związanych z miło-

ścią, relacjami, bliskimi związkami. Propono-

wane obszary tematyczne dotyczą: 

 

 bliskości w związkach osób z nie-

pełnosprawnością; tworzenia bli-

skich, partnerskich relacji; osób z nie-

pełnosprawnością w relacjach rodziciel-

skich; poczucia szczęścia, samooceny, 

jakości życia czy samotności, jako od-

zwierciedlania stanu więzi społecznych 

osób z niepełnosprawnością; 

 miłości, intymnych związków, 

uczuciowości i seksualności; relacji 

seksualnych, intymności, miłości; no-

wych definicji związków; alternatyw-

nych stylów życia; 

 bliskich relacji społecznych osób z 

niepełnosprawnością; osób z niepeł-

nosprawnością w przestrzeni społecz-

nej, prawnej; kwestii medycznych i so-

cjologicznych; osoby z niepełnospraw-

nością w relacji przyjacielskiej, koleżeń-

skiej, z rodzeństwem. 

 

Szczegółowe informacje na stronie interneto-

wej:   

n iepe lnosprawnosc irehab i l i t ac ja .com/

konferencje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach  

18-19 października 2018 r. 

  

 

II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Ko-

biecości i Męskości oraz Bliskich Związków 

Interpersonalnych jest jednym z nielicznych 

wydarzeń poświęconych tej problematyce w 

Polsce, oraz jedynym ujmującym problematy-

kę bliskich relacji interpersonalnych w per-

spektywie zmieniających się przekonań spo-

łecznych dotyczących tożsamości płci. Konfe-

rencja ta tworzy okazję integracji środowisk 

psychologów – badaczy z psychologami i 

przedstawicielami innych dyscyplin, specjalizu-

jącymi się w pracy edukacyjnej, terapeutycznej 

i promocyjnej.  

 

Zachęcamy także do śledzenia strony interne-

towej: www.bliskiezwiazki.us.edu.pl. 

 

 

http://www.bliskiezwiazki.us.edu.pl
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Konferencja naukowa dla  

doktorantów i ich opiekunów  

naukowych QUAERE  

18-22 czerwca 2018 

On-line 

 

 

 

 

 

 

All PhD students and assistants are invited to 

the International scientific conference QU-

AERE 2018! Annual conference is organized 

by MAGNANIMITAS academic association. 

The conference is intended especially for PhD 

students and their supervisors and assistants 

from all European universities. The aim is to 

support the science, young researchers and 

create a place where all scientific results can 

be presented. 

The Conference Proceedings is suggested to 

SCOPUS, which is a is the world’s largest 

abstract and citation database of peer-

reviewed literature. 

Venue: conference online system (by SCIEM-

CEE) 

http://www.quaere.econference.cz/conference

-process 

Every participant will receive Conference 

Proceedings with full text  

papers (with ISBN Code). All papers will be 

under double-blind reviewing. The best pa-

pers written in English will be also published 

in the scientific journal  

 

 

 

 

 

Letnia szkoła doktorantów zajmują-

cych się adolescencją  

Gent, Belgia  

9-12 września 2018 roku 

 

In 2018, EADP, EARA and SRA will again jointly 

organize a Summer School focusing on research 

on adolescence. The Summer School is a training 

ground for young scholars interested in adolescent 

development. The Summer Schools bring together 

established researchers, recognized for their 

expertise and teaching abilities with doctoral stu-

dents from around the globe, for several intensive 

days of research training. The training includes 

exposure to innovative and creative research, as 

well as workshops focusing on professional skills. 

The summer schools have given students enthu-

siasm to search for scientific guidance outside of 

the borders of their countries and the walls of 

their universities. 

  

The Summer School will be held in Belgium from 

September 9 to 12 (just before the EARA2018 

conference https://www.eara2018.eu/). The site 

for the school is Drongen Abbey, close to the 

beautiful city of Ghent. The summer school will be 

directed by Susan Branje and Katariina Salmela-

Aro. The Senior Scholars participating this year 

include (in alphabetical order): Andrew Fuligni, 

Frosso Motti-Stefanidi, Eva Pomerantz, John Schu-

lenberg, Sabine Walper, and Loes Keijsers as 

school methodologist. 

 We invite doctoral students in any part of the 

world to apply. A total of 24 students (8 per asso-

ciation) will be selected on the basis of their aca-

demic records, research experience, letters of 

recommendation, and overall evidence of scientific 

aptitude and competence. Students who apply 

should have their doctoral research planned or 

underway, but not completed, so that they can 

benefit from the critiques given during the school. 

Students will have to cover their own travel costs, 

with accommodations and meals paid for by the 

School. US students (whose travel costs are 

expected to be substantially higher) can opt for an 

SRA travel fellowship  

https://eara2018.eu/pdf/2018%20summer%

20school.pdf 

http://www.quaere.econference.cz/conference-process
http://www.quaere.econference.cz/conference-process
https://eadp.wildapricot.org/EmailTracker/LinkTracker.ashx?linkAndRecipientCode=VCgNJtNCD5EII0LFwUMqXuu0Hblug6bLBQLXgAJvclSTcEkktzPMWIybRQG32WkmXzcQfgAXhXVFpHhEKpyPs9Fy9TTAgBaJbYusUN5voEA%3d
https://eadp.wildapricot.org/EmailTracker/LinkTracker.ashx?linkAndRecipientCode=VCgNJtNCD5EII0LFwUMqXuu0Hblug6bLBQLXgAJvclSTcEkktzPMWIybRQG32WkmXzcQfgAXhXVFpHhEKpyPs9Fy9TTAgBaJbYusUN5voEA%3d
https://eadp.wildapricot.org/EmailTracker/LinkTracker.ashx?linkAndRecipientCode=TNT933POAzUX3y%2fDhcixcvu4HCX3Futfr616TYab%2fG9SzSll6koHzQuPvaC3alpord2d2l2A34xmwq7NruvP5aQM5ihABU2OyG0EMjTbrV0%3d


 

Numer 15                                                                                                                                   Strona 15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
o

 n
o
w

e
g
o

 w
 n

a
u
c
e
: 

Z
a
p

ro
sz

e
n
ia

 i
 z

a
p

o
w

ie
d
zi

  

 

IV konferencja z cyklu  

Diagnoza w praktyce psychologicznej 

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA DZIECI I 

MŁODZIEŻY – ASPEKTY EDUKACYJNE,  

KLINICZNE I SĄDOWE 

14-15 września 2018 r. w Warszawie.  

 

 

 

Organizatorami konferencji są SWPS Uniwer-

sytet Humanistycznospołeczny oraz Ogólno-

polska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Pol-

skiego Towarzystwa Psychologicznego. 

  

Szczegółowe informacje na temat konferencji 

znajdują się na stronie internetowej 

https://www.swps.pl/nauka-i-badania/

konferencje/17519-diagnoza-psychologiczna-

dzieci-i-mlodziezy 

 

Na zgłoszenia Państwa wystąpień czekamy do 

10 czerwca 2018r. Zgłoszenia można dokony-

wać poprzez formularz rejestracyjny dostępny 

na stronie internetowej konferencji. 

 

 

 

VII Transdyscyplinarne Sympozjum Ba-

dań Jakościowych 

 

Kraków 28-30 czerwca 2018  

 

Zapraszamy także do uczestnictwa w Letniej 

Szkole Analizy Danych i Metod Badań 

Jakościowych, w ramach której oferowane 

są szkolenia metodologiczne i analityczne z 

zakresu badań jakościowych. 

 

Przydatne linki i adresy: 

Rejestracja na Sympozjum: http://

www.viitsbj.confer.uj.edu.pl/sympozjum/

rejestracja 

Rejestracja na Szkołę Letnią:  

https://goo.gl/izk4pc 

 

VII TSBJ na Facebooku:  

https://www.facebook.com/

events/352661231912888/ 

 

Szkoła Letnia na Facebooku:  

https://www.facebook.com/

events/173908673265185/ 

 

Strona internetowa:  

www.viitsbj.confer.uj.edu.pl 

 

Sympozjum - kontakt emailowy: 

viitsbj@uj.edu.pl 

 

Szkoła Letnia - kontakt e-mailowy:  

caqdas-tm@uj.edu.pl  

 

Ważne daty: 

 do 31 maja 2018 roku – Rejestracja na 

VII TSBJ 

 

 do 15 czerwca 2018 roku – Rejestracja 

i termin uiszczenia opłaty na warsztaty 

w Szkole Letniej 

 

 do 31 maja 2018 – Termin uiszczenia 

opłaty konferencyjnej 

 

 25-27 czerwca 2018 - Letnia Szkoła 

Analizy i Metod Badań Jakościowych 

 

 28-30 czerwca 2018 - VII Trans-

dyscyplinarne Sympozjum Badań Jako-

ściowych 

 

 

https://www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/17519-diagnoza-psychologiczna-dzieci-i-mlodziezy
https://www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/17519-diagnoza-psychologiczna-dzieci-i-mlodziezy
https://www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/17519-diagnoza-psychologiczna-dzieci-i-mlodziezy
http://www.viitsbj.confer.uj.edu.pl/sympozjum/rejestracja
http://www.viitsbj.confer.uj.edu.pl/sympozjum/rejestracja
http://www.viitsbj.confer.uj.edu.pl/sympozjum/rejestracja
https://goo.gl/izk4pc
https://www.facebook.com/events/352661231912888/
https://www.facebook.com/events/352661231912888/
https://www.facebook.com/events/173908673265185/
https://www.facebook.com/events/173908673265185/
http://www.viitsbj.confer.uj.edu.pl
mailto:viitsbj@uj.edu.pl
mailto:caqdas-tm@uj.edu.pl
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Poznajcie Tess, chatbota, którego za-

daniem jest pomaganie ludziom w 

walce ze stresem, depresją i lękiem. 

Programy komputerowe opracowane z my-

ślą o tym, by identyfikować ludzkie emocje i 

interaktywnie reagować na nie są tworzone 

od blisko dwóch dekad. Znajdują one za-

stosowanie w negocjacjach biznesowych, 

transakcjach bankowych oraz w działaniach 

politycznych. Docierając przez mimikę do 

emocji, odkodowują stan umysłu i w ten 

sposób pozwalają przewidywać preferencje 

człowieka, a na tej podstawie 

„wnioskować” o potencjalnych decyzjach 

(Press, 2017). Dokładność i trafność prze-

widywań została oszacowana na 70%! i jest 

stale udoskonalana. 

Kim jest Tess? 

To sztuczna inteligencja chatbot (program 

komputerowy, którego zadaniem jest pro-

wadzenie konwersacji przy użyciu języka 

naturalnego bądź interfejsu tekstowego w 

taki sposób, by rozmówca był przekonany, 

że rozmawia z drugim człowiekiem). Tess 

to wirtualny psycholog, którego zadaniem 

ma być wspieranie osób z problemami do-

tyczącymi zdrowia psychicznego, reagowa-

nie na symptomy stresu, depresji, uzależ-

nień i myśli samobójczych, za pomocą sper-

sonalizowanego tekstu rozmowy.  

Dane statystyczne mówią o poważnych 

rozbieżnościach między częstotliwością 

występowania problemów psychicznych a 

ich prewencją i profilaktyką. W USA odse-

tek osób zgłaszających jakiekolwiek psy-

chiczne dysfunkcje waha się od 29.4% do 

30.5%. Z tego wsparcie w formie leczenia 

lub terapii otrzymuje około 20.3% (Kessler 

i in., 2005; Stead i in., 2010). W Kanadzie na 

19.9% osób z rozpoznaniem zaburzenia 

psychicznego zaledwie 7% zgłasza się na 

terapię i korzysta z niej systematycznie, w 

Holandii z 24.4% jedynie 13.4% (Bijl i in., 

2003). W Polsce dane GUS (2016) wskazy-

wały, iż z ambulatoryjnej pomocy psycholo-

gicznej lub psychiatrycznej korzystało 4% ! 

osób i było to mniej niż w 2014 r., chociaż 

wskaźniki chorobowości oszacowane zosta-

ły jako wyższe. W strukturze zaburzeń psy-

chicznych oraz zaburzeń zachowania reje-

strowanych w warunkach ambulatoryjnych 

dominowały zaburzenia nerwicowe oraz 

zaburzenia nastroju. W sumie te dwie gru-

py diagnoz stwierdzono u ponad 47% ogółu 

pacjentów, a porównując dane z kolejnych 

dwóch lat stwierdzono, że w 2015 r. liczba 

ta znacząco wzrosła (Markiewicz, 2018).  

Koszty terapii często przekraczają możli-

wości finansowe pacjentów. Możliwość ko-

rzystania z różnych form dofinansowania 

opieki psychologicznej bądź psychiatrycznej 

wiąże się z kolei z odległymi terminami i 

ograniczonymi, w sensie liczby, usługami 

terapeutycznymi. Do tego dochodzi kultu-

rowe piętno, jakie niesie za sobą choroba 

psychiczna i poczucie wstydu, co utrudnia 

pacjentom i ich rodzinom leczenie. Proble-

my ze zdrowiem psychicznym przekładają 

się na straty materialne (koszty jakie pono-

szą pracodawcy, gdy z powodu swoich pro-

blemów pracownik przestaje być efektyw-

ny). To również koszty jakie ponosi społe-

czeństwo, które doświadcza od czasu do 

czasu skutków nieleczonych zaburzeń psy-

chicznych swoich pojedynczych członków. 

 

Michiel Rauws,  

współtwórca Tess 

źródło: https://

twitter.com/

michielrauws2  

 

 

Twórcą projektu jest Michiel Rauws. Jako 

nastolatek, w następstwie przewlekłych 

chorób, doświadczył depresji. Za namową 

lekarzy szukał pomocy u psychologów. Na-

uczył się radzić sobie ze swoimi emocjami i 

stanami psychicznymi. 
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Ciąg dalszy na następnej stronie 

https://twitter.com/michielrauws2
https://twitter.com/michielrauws2
https://twitter.com/michielrauws2
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Zaobserwował, że osób potrzebujących wspar-

cia, borykających się ze stresem i jego następ-

stwami, z depresją jest coraz więcej, a ich po-

trzeby dotyczące form pomocowych nie są wy-

starczająco dobrze zaspokajane. To zainspiro-

wało Rauwsa, który uznał, że świat potrzebuje 

systemu radzenia sobie w opiece psychiatrycz-

nej i psychologicznej. Wraz ze swoim kolegą, a 

obecnie partnerem biznesowym, Eugene Ban-

nem, złożyli w 2014r startup w Singularity 

University z siedzibą w Dolinie Krzemowej. W 

ciągu ośmiu lat współpracy z psychologami i 

psychiatrami, młodzi entuzjaści zebrali wiedzę 

na temat najnowszych terapii oraz zgłębili za-

gadnienia dotyczące zdrowia psychicznego. To 

dało podstawy dla opracowania algorytmów dla 

podstawowych skryptów oraz odpowiedzi języ-

ka naturalnego na platformę sztucznej inteligen-

cji. Tak powstała Tess.  

Zadaniem Tess jest edukacja i „terapia” poprzez 

porady, wyjaśnianie jak sobie radzić w danej 

sytuacji. Tess prowadzi rozmowy z pacjentem 

na temat jego samopoczucia, „wyczuwa” i rea-

guje na stany emocjonalne swojego rozmówcy. 

Tess poznaje swoich pacjentów indywidualnie i 

rozpoznaje, co lubią, co ich przeraża a co uspo-

kaja. W ten sposób „uczy się” również, jak im 

pomóc w okresie depresji, jak wesprzeć w trud-

nym momencie życiowym, jak „odciągnąć” od 

samobójczych myśli. Tess, jak twierdzą jej twór-

cy, ratuje życie. Tess reaguje sprawnie zarówno 

w trybie głosowym, jak i tekstu pisanego, np. 

sms lub mail. 

Podstawą interakcji jest identyfikacja przez pro-

gram ludzkich emocji. Regularna wymiana infor-

macji między użytkownikiem a programem po-

zwala natomiast na stworzenie „więzi” – jakkol-

wiek to brzmi, i spersonalizowanie doświadczeń 

z pacjentem. Użytkownicy programu relacjonu-

ją, ze lubią rozmawiać z Tess, ponieważ „ona 

jest zawsze obecna i gotowa na czat. Nie ma 

uprzedzeń, nie osądza, a to pomaga otworzyć 

się na tematy trudne. Tess jest dyskretna, po-

maga stworzyć przestrzeń do autorefleksji lub 

miejsce do „wywentylowania złych emocji” bez 

obciążania przyjaciół i rodziny. I co dla wielu 

osób szczególnie ważne, bez zbędnych obciążeń 

finansowych.  

Program Tess już jest wdrażany w wielu miej-

scach na świcie, jak twierdzą jego twórcy 

„pomagając ludziom radzić sobie w stresujących 

sytuacjach”. Znajduje zastosowanie w szpitalach, 

klinikach uniwersyteckich, agencjach ubezpiecza-

jących, rządowych i pozarządowych organiza-

cjach. Jest też aktywowana już na platformach 

społecznościowych. Producenci urządzeń me-

dycznych i firmy farmaceutyczne (np. Bayer, 

Johnson & Johnson) testują zastosowanie pro-

gramu w nowoczesnych terapiach lekowych – 

Tess czuwa nad regularnością przyjmowania 

leków przez pacjentów. 

 

 

Źródło: http://www.hotsaucedrops.com/meet-

tess-the-mental-health-chatbot/  

 

Wierzymy, że Tess pomaga przezwyciężyć to pięt-

no (choroby psychicznej – KM), ponieważ jest bar-

dzo łatwo dostępny, gwarantuje niski próg bariery 

wejścia - kanał dla pacjentów, który jest dyskretny i 

bezpłatny. Ludzie mogą po prostu zacząć rozma-

wiać o swoich problemach i otrzymują natychmia-

stową reakcję, która może im pomóc. - Michiel 

Rauws 

Dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. UMCS 

 

* * * * *  

Warto przeczytać 

Markiewicz, K. (2018). Prokrastynacja i pro-

krastynatorzy. Definicja, etiologia, epidemiologia 

i terapia. Annales (oddane do recenzji) 

Press, G. (2017). Emerging Artificial Intelli-

gence (AI) Leaders: Rana el Kaliouby, Affectiva. 

Forbes. Pobrane z 14.01.2018 z https://

www.forbes.com/sites/gilpress/2017/06/12/

emerging-artificial-intelligence-ai-leaders-rana-el-

kaliouby-affectiva/#78e276963d46 

Singularity University and X2AI Custom-

er Story. http://more.su.org/rs/099-JCC-978/

images/Singularity-University-CS-X2AI-11-17-17

-EN.pdf?   
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http://www.hotsaucedrops.com/meet-tess-the-mental-health-chatbot/
http://www.hotsaucedrops.com/meet-tess-the-mental-health-chatbot/
https://www.forbes.com/sites/gilpress/2017/06/12/emerging-artificial-intelligence-ai-leaders-rana-el-kaliouby-affectiva/#78e276963d46
https://www.forbes.com/sites/gilpress/2017/06/12/emerging-artificial-intelligence-ai-leaders-rana-el-kaliouby-affectiva/#78e276963d46
https://www.forbes.com/sites/gilpress/2017/06/12/emerging-artificial-intelligence-ai-leaders-rana-el-kaliouby-affectiva/#78e276963d46
https://www.forbes.com/sites/gilpress/2017/06/12/emerging-artificial-intelligence-ai-leaders-rana-el-kaliouby-affectiva/#78e276963d46
http://more.su.org/rs/099-JCC-978/images/Singularity-University-CS-X2AI-11-17-17-EN.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWVdFeE9HVXhNV0ZpTkRFMyIsInQiOiJYSG9yK2tJNEVlVG1ZbE5XUE1IY3pXUzVMNStodWlRUHlQY3ZTVnd1dG53Q09KcUQxcEhLdTFVQjJYWUU5b1ZTcDNRd0JEVzZWQVd0SzBCdzBEWEZUTUZ1NWkyQkx
http://more.su.org/rs/099-JCC-978/images/Singularity-University-CS-X2AI-11-17-17-EN.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWVdFeE9HVXhNV0ZpTkRFMyIsInQiOiJYSG9yK2tJNEVlVG1ZbE5XUE1IY3pXUzVMNStodWlRUHlQY3ZTVnd1dG53Q09KcUQxcEhLdTFVQjJYWUU5b1ZTcDNRd0JEVzZWQVd0SzBCdzBEWEZUTUZ1NWkyQkx
http://more.su.org/rs/099-JCC-978/images/Singularity-University-CS-X2AI-11-17-17-EN.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWVdFeE9HVXhNV0ZpTkRFMyIsInQiOiJYSG9yK2tJNEVlVG1ZbE5XUE1IY3pXUzVMNStodWlRUHlQY3ZTVnd1dG53Q09KcUQxcEhLdTFVQjJYWUU5b1ZTcDNRd0JEVzZWQVd0SzBCdzBEWEZUTUZ1NWkyQkx
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Czasopismo Psychologia Rozwojowa 

prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, 

stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji 

podręcznikowych. Jest jedynym na pol-

skim rynku czasopismem zajmującym się 

rozwojem człowieka. Rekomendujemy je 

zarówno pracownikom nauki badającym 

problemy rozwoju, studentom kierun-

ków psychologicznych, pedagogicznych, 

medycznych a także psychologom i peda-

gogom praktykom. 

 

Warto podkreślić ciągły rozwój czasopi-

sma, którego wyrazem jest między inny-

mi wciąż poszerzana indeksacja w bazach 

danych, uwzględnienie czasopisma na 

liście ERIH+, a  także rosnąca ocena 

czasopisma w ewaluacji ministerial-

nej; w roku 2015 czasopismo w 

ewaluacji MNiSW uzyskało 13 

punktów. 

 

W najbliższym, numerze czasopisma 

ukażą się między innymi następujące ar-

tykuły:  

 

Rozwój niezadowolenia z ciała u dzie-

ci-wpływ komentarzy rodziców i rola 

zabawek (L. A. Wiśniewska) 

 

Znaczenie praktyk rodzicielskich re-

gulujących dietę dziecka względem 

masy ciała i diety dziecka. Badania 

diad rodzic–dziecko (N. Liszewska, 

A. Luszczynska, M. Liszewski, K. Horody-

ska, A. Banik) 

 

Percepcja postaw rodzicielskich i na-

dzieja na sukces – porównanie mło-

dzieży aktywnej i nieaktywnej sporto-

wo (M. Minda, A. Piasecka, M.  Kotyśko)  

 

Orientacje motywacyjne studentów w 

uczeniu się a retrospektywna ocena 

postaw rodzicielskich. Rola płci rodzi-

ca i respondenta (D. Turska, A. Pisar-

ska) 

 

Skala Wymiarów Rozwoju Tożsamo-

ści DIDS: Wersja zrewidowana (K.  

Piotrowski, A. I. Brzezińska) 

 
Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych 

artykułów, zarówno o charakterze teo-

retycznym, przeglądowym, jak i rapor-

tów z badań empirycznych, a także spra-

wozdań z konferencji w obszarze psy-

chologii rozwoju człowieka i recenzji 

nowych, ważnych dla dziedziny publikacji. 

 

Czasopismo można zamówić poprzez 

stronę internetową Wydawnictwa UJ 

oraz poprzez stronę internetową czaso-

pisma. Wszystkie numery można zama-

wiać w wersji drukowanej lub elektro-

nicznej. Dodatkowo, cała zawartość 

numerów z lat 2009-2016 dostępna 

jest bezpłatnie w wersji elektronicz-

nej, na stronie internetowej czasopisma 

(http://www.ejournals.eu/Psychologia-

Rozwojowa).  

 

Ponadto, dzięki finansowaniu w ra-

mach umowy 553/P-DUN/2017 ze 

środków Ministra Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą nau-

kę, na bieżąco będzie udostępniana zawar-

tość nowych numerów czasopisma z lat 

2017-2018. 

Dodatkowe informacje dotyczące zama-

wiania pojedynczych artykułów oraz ca-

łych numerów można znaleźć na stronie 

internetowej: http://www.ejournals.eu/

jak-zamawiac/. 

  Dr Małgorzata Stępień-Nycz, UJ,  

Sekretarz redakcji 

http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Numer-4-2017/art/10892/
http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Numer-4-2017/art/10892/
http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Numer-4-2017/art/10892/
http://www.ejournals.eu/autorzy/99999910108/Lidia-Anna-Wisniewska/
http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Numer-4-2017/art/10893/
http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Numer-4-2017/art/10893/
http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Numer-4-2017/art/10893/
http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Numer-4-2017/art/10893/
http://www.ejournals.eu/autorzy/99999910111/Natalia-Liszewska/
http://www.ejournals.eu/autorzy/99999910115/Aleksandra-Luszczynska/
http://www.ejournals.eu/autorzy/99999910114/Michal-Liszewski/
http://www.ejournals.eu/autorzy/99999910112/Karolina-Horodyska/
http://www.ejournals.eu/autorzy/99999910112/Karolina-Horodyska/
http://www.ejournals.eu/autorzy/99999910116/Anna-Banik/
http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Numer-4-2017/art/10894/
http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Numer-4-2017/art/10894/
http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Numer-4-2017/art/10894/
http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Numer-4-2017/art/10894/
http://www.ejournals.eu/autorzy/99999910119/Mateusz-Minda/
http://www.ejournals.eu/autorzy/99999910120/Agata-Piasecka/
http://www.ejournals.eu/autorzy/99999910121/Martyna-Kotysko/
http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Numer-4-2017/art/10895/
http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Numer-4-2017/art/10895/
http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Numer-4-2017/art/10895/
http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Numer-4-2017/art/10895/
http://www.ejournals.eu/autorzy/999999789/Dorota-Turska/
http://www.ejournals.eu/autorzy/99999910110/Agnieszka-Pisarska/
http://www.ejournals.eu/autorzy/99999910110/Agnieszka-Pisarska/
http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Numer-4-2017/art/10897/
http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Numer-4-2017/art/10897/
http://www.ejournals.eu/autorzy/9999994620/Konrad-Piotrowski/
http://www.ejournals.eu/autorzy/9999994620/Konrad-Piotrowski/
http://www.ejournals.eu/autorzy/999999395/Anna-Izabela-Brzezinska/
http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa
http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa
http://www.ejournals.eu/jak-zamawiac/
http://www.ejournals.eu/jak-zamawiac/
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Co nowego w SECNet?  

 

Nowa strona EARA SECNet 

Od niedawna informacje dotyczące EARA 

SECNet znaleźć można na nowej witrynie 

internetowej, będącej częścią strony stowa-

rzyszenia EARA: 

https://www.earaonline.org/secnet/about/ 

 

Konferencja EARA w Gandawie 

Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem 

tego roku, którym żyje całe stowarzyszenie, 

jest, odbywająca się co dwa lata, konferencja 

EARA, która w tym roku będzie zorganizo-

wana w belgijskiej Gandawie, w dniach 12-15 

września. 

Temat przewodni tej edycji konferencji to: 

 

 "Pielęgnowanie wzrostu młodzie-

ży" ("Nurturing adolescent growth"). 

 

 

 

 

 

 

 

W tym roku wyjątkowo, oprócz wydarzeń 

odbywających się na każdej konferencji (czyli 

warsztatów, wykładów, sympozjów i sesji 

tematycznych oraz posterowych) odbędą się 

również spotkania z praktykami zajmującymi 

się pracą z adolescentami.  

Więcej szczegółów na temat konferencji oraz 

jej program można znaleźć na stronie: 

https://www.eara2018.eu/ 

Zapraszamy! 

 

Szkoła letnia EADP, EARA, SRA 

W tym roku szkoła letnia zostanie zorganizo-

wana wspólnie przez trzy stowarzyszenia: 

EADP, EARA i SRA. Tegoroczna edycja szko-

ły odbędzie się w dniach 9-12 września (tuż 

przed konferencją EARA) w belgijskiej Gan-

dawie.  Do udziału w szkole zachęcani są 

młodzi naukowcy, których głównym obsza-

rem zainteresowań naukowych jest rozwój w 

okresie adolescencji. Jest to świetna okazja 

dla nawiązania kontaktów naukowych i spo-

tkania z uznanymi autorytetami z dziedziny 

badań nad rozwojem.  

Spośród nadesłanych zgłoszeń, zostanie wy-

łonionych 24 uczestników szkoły (po 

8 z każdego stowarzyszenia).  

 

Nowe Emerging Scholar Spotlight 

Emerging Scholar Spotlights są to krótkie 

prezentacje artykułów publikowanych ostat-

nio przez  członków SECNet – wraz 

z głównymi wynikami, wnioskami i opisem 

badań. 

Najnowsze Emerging Scholar Spotlight po-

święcone jest badaniom Pauli Kanacri z 

Universidad Catolica de Chile dotyczącym 

procesów socjalizacyjnych w szkole 

w okresie adolescencji i ich związków z za-

chowaniami prospołecznymi. 

Z kolei kwietniowa edycja rubryki promowa-

ła badania Stefanie Adriaensens i wsp. 

Z Uniwersytetu w Antwerpii. Badania doty-

czyły różnic w podejmowaniu interakcji 

z innymi uczniami u młodzieży jąkającej się. 

 

Zapraszamy do SECNet! 

 

 

Więcej informacji o  stowarzyszeniu znajduje 

się na stronie: 

https://www.earaonline.org/secnet/about/ 

oraz na fanpage’u w portalu Facebook: 

https://www.facebook.com/pg/earasecnet/  

 

 

 

mgr Dominika Karaś, UKSW 

Przedstawiciel Polski w EARA SECNet 

dominika.karas@gmail.com 

https://www.earaonline.org/secnet/about/
https://www.eara2018.eu/
https://www.earaonline.org/secnet/about/
https://www.facebook.com/pg/earasecnet/
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Majowy newsletter EADP 

W najnowszym newsletterze EADP można 

znaleźć m.in. list od nowo wybranej prezy-

dent EADP – prof. Ersilii Menesini, spra-

wozdania z ubiegłorocznej konferencji 

ECDP w Utrechcie oraz szkoły letniej, lau-

reatów nagród przyznawanych przez 

EADP, a także ciekawe opisy aktual-

nych wyzwań i trendów w psychologii 

rozwojowej w ośmiu krajach Europy 

Wschodniej, w tym w Polsce. New-

sletter dostępny jest na stronie https://

e a d p . w i l d a p r i c o t . o r g / r e s o u r c e s /

D o c u m e n t s / N e w s l e t t e r % 2 0 M a y %

202018.pdf 

 

19th European Conference on 

Developmental Psychology  

 

Na początku września rozpocznie się 

przyjmowanie abstraktów na Europej-

ską Konferencję Psychologii Rozwojo-

wej, która odbędzie się w Atenach w 

dniach 29.08-1.09.2019 r. Szczegółowe 

informacje można śledzić na stronie 

konferencji http://www.ecdp2019.gr/ 

Przygotowany został również spot re-

klamowy promujący wydarzenie https://

vimeo.com/245445562 

 

 

 

 

 

 

Doktorat w Holandii 

Aktualnie trwa nabór wniosków na 4-

letnie stypendium doktorskie w ramach 

grantu „Relating the human brain’s re-

sponses to stimulus timing across the 

senses” na Utrecht University w Ho-

landii. Termin wysyłania zgłoszeń mija 1 

lipca br. Więcej informacji można zna-

leźć na stronie https://www.uu.nl/en/

organisat ion/working-at-utrecht -

university/jobs 

 

Kto i jak może dołączyć do ERU?  

Studenci, doktoranci oraz doktorzy do 

stanowiska adiunkta (assistant pro-

fessorship) włącznie, którzy zaintereso-

wani są badaniami nad szeroko rozu-

mianą psychologią rozwoju człowieka. 

Do ERU może bezpłatnie dołączyć bę-

dąc członkiem EADP. 

Uwaga! Obywatelom Polski przysługuje 

zmniejszona opłata członkowska w 

EADP tzw. reduced fee region, która 

wynosi 70 euro lub 40 euro (studenci). 

Członkostwo ważne jest 2 lata.  

 

ERU w mediach  

Społecznościowych 

 

Działania ERU można śledzić w me-

diach społecznościowych. Na profilu 

pojawiają się informacje o aktualnych 

ofertach pracy, konkursach, stypen-

diach, warsztatach itp. Zachęcamy do 

śledzenia profilu na Facebooku https://

www.facebook.com/EadpERU/ oraz 

Twit terze ht tps : / / twi t ter . com/

EadpERU. 

 

 

Skontaktuj się z nami!  

 

Jeśli pojawią się jakieś pytania, sugestie 

bądź propozycje współpracy, zaprasza-

my do kontaktu. 

dr Ilona Skoczeń, UKSW  

Przedstawiciel Polski ERU EADP  

i.skoczen@uksw.edu.pl 
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Mamy przyjemność poinformować o uzyskaniu możliwości przyznawania w naszym kraju Europejskie-

go Certyfikatu Psychologa (EuroPsy). Stwierdza on spełnienie standardów przygotowania zawodowe-

go psychologa. Certyfikat jest przyznawany psychologom praktykom, a także psychologom akademic-

kim, jeśli jednocześnie pracują jako praktycy  i spełniają wymagania EuroPsy. 

Polskie Towarzystwo Psychologiczne jako członek założyciel Europejskiej Federacji Stowarzyszeń 

Psychologicznych (EFPA) uzyskało zgodę na wprowadzenie w Polsce Certyfikatu EuroPsy.  

W pierwszych 3 latach obowiązywać będą  2 ścieżki przyznawania certyfikatu:  

 

Ścieżka nr 1: dla doświadczonych praktyków 

Procedura dla doświadczonych praktyków uruchomiona zostanie od 1 czerwca 2018 roku i będzie 

realizowana do końca 2020 roku. 

O certyfikat w tej procedurze mogą ubiegać się psycholodzy z wykształceniem wyższym, którzy 

ukończyli pięcioletnie studia magisterskie, uprawiający zawód od ponad trzech lat i spełniają następu-

jące warunki: 

Ukończone studia magisterskie do końca 2015 r. i posiadany tytuł magistra psychologii 

Co najmniej 3 lata udokumentowanej pracy lub niezależnej praktyki w ciągu ostatnich 6 lat jako psy-

cholog praktyk, 

Pisemne zobowiązanie stosowania zasad etyki zawodowej oraz poddanie się jurysdykcji Sądu Kole-

żeńskiego PTP. 

Powinni oni złożyć dokumenty, których formularze zostaną umieszczone na stronie internetowej 

www.europsy.info.pl w zakładce ŚCIEŻKA DLA DOŚWIADCZONYCH PRKTYKÓW dnia 1 czerwca 2018 

roku.  

 

Ścieżka nr 2: dla wstępujących w zawód psychologów 

Wstępujący w zawód psychologowie, aby otrzymać certyfikat EuroPsy powinni spełnić następujące 

warunki 

Ukończyć pięcioletnie studia magisterskie (jednolite lub w formacie 3+2) po 2015 roku 

Odbyć roczną praktykę/staż pod opieką Opiekuna Stażu 

Podpisać zobowiązanie stosowania zasad etyki zawodowej oraz poddanie się jurysdykcji Sądu Kole-

żeńskiego PTP. 

Szczegóły procedury zostaną umieszczone na stronie www.europsy.info.pl w zakładce ŚCIEŻKA DLA 

WSTĘPUJĄCYCH W ZAWÓD PSYCHOLOGÓW dnia 1 października 2018 roku.  

UWAGA!  

Absolwenci psychologii z 2016 roku będą mogli ubiegać się o certyfikat EuroPsy również w ścieżce nr 

1 od 2019 roku (po spełnieniu warunków)  

Absolwenci 2017 roku będą mogli ubiegać się o certyfikat EuroPsy również w ścieżce nr 1 w 2020 

roku (po spełnieniu warunków).  

Więcej informacji znajdziecie Państwo na www.europsy.info.pl oraz www.europsy-efpa.eu 

 

Krajowa Komisja Akredytacyjna: 

Beata Krzywosz-Rynkiewicz – Przewodnicząca, Dariusz Parzelski – Wiceprzewodniczący, Małgorzata  

Toeplitz-Winiewska, Irena Leszczyńska, Teresa Panas, Adam Tarnowski, Wiesława Machalica 

 

 

http://www.europsy.info.pl
http://www.europsy.info.pl
http:// www.europsy.info.pl
http://www.europsy-efpa.eu/
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Instytut Psychologii SWPS w Poznaniu  

ogłosił kilka konkursów na stanowiska wykładowcy, adiunkta oraz 

samodzielnego pracownika naukowego. 

 

Ponieważ w przypadku niektórych konkursów, przede wszystkim starszego wykładowcy 

oraz adiunkta, poszukiwane są między innymi osoby specjalizujące się w psychologii rozwoju 

człowieka i/lub psychologii klinicznej dziecka,  warto byłoby poinformować o tym członków 

naszego Stowarzyszenia.  

 

Starszy wykładowca 

https://www.swps.pl/uczelnia/oferty-pracy/aktualne/131-poznan/17503-wladowca

-w-instytucie-psychologii 

 

Adiunkt 1 

https://www.swps.pl/uczelnia/oferty-pracy/aktualne/131-poznan/17499-adiunkt-w

-instytucie-psychologii-poziom-1 

 

Adiunkt 2 

https://www.swps.pl/uczelnia/oferty-pracy/aktualne/131-poznan/17500-adiunkt-w

-instytucie-psychologii-poziom-2 

 

Profesor 

https://www.swps.pl/uczelnia/oferty-pracy/aktualne/131-poznan/17501-profesor-

w-instytucie-psychologii 

 

 
 

 

 

 

 
 

https://www.swps.pl/uczelnia/oferty-pracy/aktualne/131-poznan/17503-wladowca-w-instytucie-psychologii
https://www.swps.pl/uczelnia/oferty-pracy/aktualne/131-poznan/17503-wladowca-w-instytucie-psychologii
https://www.swps.pl/uczelnia/oferty-pracy/aktualne/131-poznan/17499-adiunkt-w-instytucie-psychologii-poziom-1
https://www.swps.pl/uczelnia/oferty-pracy/aktualne/131-poznan/17499-adiunkt-w-instytucie-psychologii-poziom-1
https://www.swps.pl/uczelnia/oferty-pracy/aktualne/131-poznan/17500-adiunkt-w-instytucie-psychologii-poziom-2
https://www.swps.pl/uczelnia/oferty-pracy/aktualne/131-poznan/17500-adiunkt-w-instytucie-psychologii-poziom-2
https://www.swps.pl/uczelnia/oferty-pracy/aktualne/131-poznan/17501-profesor-w-instytucie-psychologii
https://www.swps.pl/uczelnia/oferty-pracy/aktualne/131-poznan/17501-profesor-w-instytucie-psychologii


BIULETYN Polskiego Stowarzyszenia  

Psychologii Rozwoju Człowieka  

Numer 15                                                                                                    strona 23 

Dlaczego warto należeć do  

Stowarzyszenia 

 

 Jesteśmy jedynym Stowarzyszeniem w Polsce zrzeszającym środowisko 

psychologów naukowców i praktyków zajmujących się zagadnieniami rozwoju 

człowieka. 

 

 Organizujemy co roku ogólnopolskie konferencje naukowe, gromadzące 

ponad 100 osób, na których omawiane są wyniki badań naukowych i rozwiąza-

nia praktyczne w obszarze rozwoju człowieka.  W 2018 roku odbędzie się już 

XXVII cykliczna konferencja. 

 

 Stowarzyszenie wydaje czasopismo naukowe Psychologia Rozwojowa, 

które w wykazie czasopism naukowych MNiSW umieszczone jest na liście B z 

punktacją 13 pkt oraz na liście ERIH+. 

D
o

łą
c
z 

d
o

 n
a
s!

 

 Deklaracja członkowska znajduje się na stronie Stowarzyszenia:  

    http://www.psprc.edu.pl/dolacz-do-nas 


