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Katowice, 25.01.2017 r. 

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

z cyklu Katowickie Spotkania Psychometryczne: 

„Konteksty trafności testów psychologicznych” 

Katowice, 11-13 października 2017 r. 

 

 

Drodzy Państwo, Koleżanki i Koledzy, 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejną – już trzecią – edycję Katowickich 

Spotkań Psychometrycznych, które odbędą się w dniach 11-13 października 2017 r. w Centrum 

Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach. Organizatorem konferencji jest Instytut 

Psychologii Uniwersytetu Śląskiego  w Katowicach.   

Katowickie Spotkania Psychometryczne są jak dotąd jedynym w skali kraju cyklicznym 

przedsięwzięciem naukowym skupiającym reprezentantów psychometrii, stosunkowo wąskiej 

i wysokospecjalistycznej subdyscypliny psychologicznej, umożliwiając im wymianę poglądów 

i doświadczeń oraz bezpośrednią dyskusję. Pierwsza konferencja z tego cyklu, pt. „Teraźniejszość 

i przyszłość psychometrii”, odbyła się w 2015 r., druga – „Założenia i mity psychometryczne” – 

w 2016 r.  

Tematyka kolejnych, III Spotkań, koncentrować się będzie natomiast wokół problematyki 

trafności testów psychologicznych oraz zagadnień istotnie powiązanych z tą problematyką. Od 

szeregu już lat bowiem kwestia trafności testów, czyli – najogólniej – uwarunkowań zasadności 

interpretacji wyników testowych w zakładanym kierunku (nadawania im określonego znaczenia 

psychologicznego), początkowo nie traktowana przez psychometrię z należytą uwagą (np. Klasyczna 

Teoria Testów skupiała się głównie na rzetelności testów), stanowi obecnie jeden z jej wiodących 

wątków teoretycznych i praktycznych. Wystarczy wspomnieć w tym kontekście m.in. o kolejnych 

aktualizacjach Standards for Educational and Psychological Testing [Standardów dla testów 

stosowanych w psychologii i pedagogice] (AERA, APA, NCME, 1999 [wyd. pol. 2006]; 2014), czy 

o takich publikacjach, jak The Concept of Validity: Revisions, New Directions, and Applications (Lissitz, 

ed., 2009) lub Frontiers of Test Validity Theory: Measurement, Causation, and Meaning (Markus 

& Borsboom, 2013).  

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich ośrodków naukowych w kraju, 

w których uprawiana i rozwijana jest problematyka psychometryczna, oraz reprezentantów 

społeczności psychologów praktyków, mających na co dzień do czynienia z szeroko pojmowanymi 

testami psychologicznymi i innymi narzędziami opierającymi się na założeniach psychometrycznych, 
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a także wszystkich zainteresowanych problematyką psychometryczną, do wzięcia aktywnego udziału 

– w formie referatów, posterów i uczestnictwa w dyskusji. 

 

 

Zgłoszenia 

 Na abstrakty proponowanych przez Państwa wystąpień (referatów i plakatów) czekamy 

od 01 marca do 31 maja 2017 r.  

 Objętość abstraktów nie powinna przekraczać 200 słów. Długość wystąpienia planowana 

jest na nie więcej niż 20 minut. Plakaty prosimy przygotować w formacie B1 w orientacji pionowej.  

Zgłoszenie uczestnictwa można dokonywać poprzez formularz na stronie internetowej 

konferencji: www.psychometria.katowice.us.edu.pl.  

W razie pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji i zapraszamy do 

kontaktu mailowego. 

 

 

Opłaty 

 Wysokość opłat za uczestnictwo w konferencji: 500 zł  

 Doktoranci: 350 zł 

 

Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały konferencyjne, posiłki (obiady w czasie 

konferencji), napoje i przekąski w czasie przerw oraz udział w uroczystym bankiecie po drugim dniu 

konferencji. 

  

 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami, 

 

dr hab. Zbigniew Spendel 

Przewodniczący Komitetu Programowego 

mgr Maria Chełkowska-Zacharewicz 

Sekretarz konferencji 

 

e-mail: psychometria.katowice@us.edu.pl 


