Katowice, 28.04.2015 r.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Teraźniejszość i przyszłość psychometrii”
Katowice, 7-8 października 2015 r.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na I Ogólnopolską Konferencję Naukową
„Teraźniejszość i przyszłość psychometrii”, będącą pierwszym spotkaniem z cyklu:
„Katowickie

Spotkania

Psychometryczne”.

Organizatorami

konferencji

są

Instytut

Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteka Akademicka w Katowicach. Planowany termin konferencji to 7-8 października
2015 r.

Program konferencji
W ramach konferencji chcielibyśmy poruszyć następujące obszary tematyczne:
1. Współczesne metody konstrukcji i adaptacji testów psychologicznych.
2. Zastosowanie zaawansowanych metod statystycznych w szacowaniu właściwości
psychometrycznych narzędzi testowych.
3. Konstrukcja,

adaptacja

i

zastosowanie

komputerowych

wersji

testów

psychologicznych.
4. Jakość narzędzi badawczych dostępnych na polskim rynku.
5. Zasadność stosowania testów projekcyjnych w praktyce psychologicznej.
6. Zastosowanie testów psychologicznych w edukacji i biznesie.
7. Korzyści i zagrożenia wynikające z wykorzystywania Internetu w badaniach testowych.
8. Adaptacja kulturowa testów psychologicznych w dobie globalizacji.
9. Dydaktyka psychometrii w procesie kształcenia psychologów.
10. Inne aspekty psychometrii istotne z punktu widzenia naukowego i praktycznego
rozwoju psychologii.
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W trakcie konferencji odbędą się sesje referatowe i plakatowe, w tym także sesja
plenarna i panel dyskusyjny z udziałem specjalistów. Do udziału w konferencji zapraszamy
także psychologów-praktyków, wykorzystujących testy psychometryczne w codziennej pracy
zawodowej.

Zgłoszenia
A. Udział czynny
Na abstrakty proponowanych przez Państwa wystąpień (referatów, plakatów oraz
warsztatów) czekamy do 30 czerwca 2015 r. Objętość abstraktów nie powinna przekraczać
300 słów. Najlepsze referaty opublikowane zostaną w czasopiśmie naukowym „Chowanna”
(parametryzowane czasopismo naukowe – 6 pkt., ISNN 0137-706X, poz. 401 na
liście B MNiSW z 17.12.2013 r.) lub w innych czasopismach parametryzowanych.
Wysokość opłat za czynne uczestnictwo w konferencji:


psychologowie nie będący pracownikami naukowymi: 350 zł;



pracownicy naukowo-dydaktyczni: 300 zł;



doktoranci: 250 zł;



studenci: 150 zł.

Organizatorzy zapewniają czynnym uczestnikom materiały konferencyjne, posiłki
(obiad w pierwszym i drugim dniu konferencji), napoje i przekąski w czasie przerw oraz udział
w uroczystym wieczorze towarzyskim po pierwszym dniu konferencji.
Formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji:
http://psychometria.katowice.us.edu.pl w zakładce „Opłaty”.

B. Udział bierny
Opłata za bierny udział w konferencji wynosi 50,00 zł. W cenie tej zawarto
uczestnictwo w obradach oraz materiały konferencyjne (obiad pierwszego i drugiego dnia
konferencji – opcjonalnie, za dopłatą). Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie
internetowej konferencji: http://psychometria.katowice.us.edu.pl w zakładce „Opłaty”.
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Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań związanych z uczestnictwem w konferencji pozostajemy
do

Państwa

dyspozycji

i

zapraszamy

do

kontaktu

drogą

maliową:

psychometria.katowice@us.edu.pl.
Zapraszamy

także

do

odwiedzenia

http://psychometria.katowice.us.edu.pl

oraz

naszej
strony

na

strony
portalu

https://www.facebook.com/psychometria.katowice, na których

internetowej:
Facebook.pl:

pojawiać

się będą

najświeższe informacje związane z konferencją.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,
Komitet Organizacyjny

Komitet Programowy
Dr hab. Zbigniew Spendel
Uniwersytet Śląski
Przewodniczący Komitetu Programowego

Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński
Uniwersytet Adama Mickiewicza

Dr hab. Jan Cieciuch
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. dr hab. Elżbieta Hornowska
Uniwersytet Adama Mickiewicza

Dr hab. Roman Konarski
Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Władysław Paluchowski
Uniwersytet Adama Mickiewicza

Dr hab. Romuald Polczyk
Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
Uniwersytet Warszawski
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Patronaty Honorowe
Prof. dr hab. Wiesław Banyś
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Prof. dr hab. Stanisław Juszczyk
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Oddział w Katowicach

Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii
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