XXI Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych
AKTUALIA 2014
07-10 kwietnia
Organizatorzy: Koło Naukowe Studentów Psychologii i Koło Naukowe Psychologii
Zarządzania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Poniedziałek 07/04 Sala C-618
9.30-10.00

10.00-10.20
10.20-10.40
10.40-11.00
11.00-11.30
11.30-11.40
11.40-11.55
11.55-12.10
12.10-12.30
12.30-12.45
12.45-13.15
13.15-13.30
13.30-13.50
13.50-14.15
14.15-14.30
14.30-14.45
14.45-15.00
15.00-15.15
15.15-15.45
15.45-16.45

rozpoczęcie konferencji, powitanie Gości
ks. prof. dr hab. Stanisław Fel- Dziekan WNS
dr hab. Iwona Niewiadomska,
prof. KUL- Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Piotr Francuz, prof. KUL - Dyrektor Instytutu Psychologii
dr Iwona Ulfik-Jaworska - Kurator KNSP KUL
Maja Czerniec - Prezes KNSP KUL
Prezentacja działalności KNSP
mgr Bogusława Gontarz - „Uwaga - prace głębinowe! Czyli o arteterapii w pracy psychologa,
terapeuty i trenera”
mgr Teresa Cwalina - „Bycie twórcze razem. Z doświadczeń tyflologa w arteterapii”
dr Krzysztof Stachyra - „Praca metodą Muzykoterapii - Guided Imagery and Music”
Panel dyskusyjny
Przerwa na kawę
Badania Sekcji Arteterapii KNSP KUL. Katarzyna Przytuła, Katarzyna Tomczuk, Karolina
Szewczyk, Dagmara Barańska - „Arteterapia w walce z lękiem u dzieci”
Badania Sekcji Arteterapii KNSP KUL. Monika Sabaj, Julia Borowiak, Iweta Czerwonka, Sara
Lizoń - „Uczucia osób starszych w obliczu działań arteterapeutycznych”
mgr Agata Jakuszko - „Artecoaching - ile Twórcy jest w Tobie?”
Marlena Stradomska, Mateusz Barłóg- „Stres zawodowy u wolontariuszy Kliniki
Psychiatrycznej - badania kwestionariuszowe z elementami arteterapeutycznymi"
Panel dyskusyjny
Przerwa na kawę
mgr Łukasz R. Miciuk - „Orientacja pozytywna a cechy osobowości"
mgr Mateusz Łukasik - „Nie tylko objaw. Diagnoza psychodynamiczna w terapii pacjentów
młodzieżowych"
Juliusz Jeliński, Krystian Macheta - „Emocjonalny odbiór poezji”
Agnieszka Jagiełło - „Skowronek czy sowa - kto ma łatwiej? Psychologiczne aspekty różnic
indywidualnych w dobowym rytmie dnia"
Marta Niemczyk - „Dlaczego warto wybaczać? Perspektywa psychologiczna"
Natalia Kajka - „Trening sukcesu w pracy dzieckiem z ADHD”
Panel dyskusyjny
Przerwa obiadowa

Warsztaty
16.00-17.30
16.00-17.30
16.00-17.30
17.30-19.00
17.30-19.00
17.30-19.00

Natalia Kajka - Trening sukcesu w pracy dzieckiem z ADHD
Agata Jakuszko - Gry coachingowe - jak obrazem odkrywać potencjał?
mgr Bogusława Gontarz - Arteterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą z Zespołem Aspergera
oraz ADHD
Sabina Kapuścińska - „Jedz świadomie"- czyli Twój mózg, jest tym co jesz
Natalia Kajka - spotkanie z autorką książki „Terapia ADHD Trening sukcesu w pracy z
dzieckiem nadpobudliwym”
Marlena Stradomska, Mateusz Barłóg- Inteligencja emocjonalna, a praca z grupą trudną na
przykładzie pacjentów z problemami natury psychicznej, a także osób niepełnosprawnychpojęcie, istota i problemy pracy trenerskiej

Wtorek 08/04 Sala C-618
9.00-9.20
9.20-9.40
9.40-10.00
10.00-10.30
10.30-10.40
10.40-11.10
11.10-11.30
11.30-12.00
12.00-12.10
12.10-12.30
12.30-12.40
12.40-13.00
13.00-13.10
13.10-13.30
13.30-13.50
13.50-14.20
14.20-15.00
15.00-16.00

dr Ewa Wach - „Seryjni zabójcy”
mgr Jakub Jańczuk - „Zakład karny jako system - w kontekście pracy psychologa”
Marek Ksieniewicz - „Czy więzień może być kowalem własnego losu?”
dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL - „Dewiacje przestępcze”
Janina Modzelewska - „Psychopata- kim jestem?”
prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz - „Schizofrenia”
dr Tomasz Jankowski - „Struktura zaburzeń osobowości prezentowana w DSM-V”
Panel dyskusyjny
Przerwa na kawę
dr Wacław Bąk - „Zmiany w strukturze i treści samowiedzy w przebiegu psychoterapii"
Izabela Łącka - „Zakochać się w psychopacie”
mgr Martyna Płudowska - „Materializm a jakość życia. Przegląd badań”
Katarzyna Pasternak i Ewelina Polewka- „Wygrałem walkę! Ale... jednak zawracam –
uzależnienia”
dr Małgorzata Sitarczyk - „Miłość i zazdrość jako motywy zachowań przestępczych”
dr Elżbieta Trubiłowicz - „Zawód a życie”
prof. dr hab. Jerzy Brzeziński - „Co zrobić, aby zostać dobrym psychologiem?”
Panel dyskusyjny
Przerwa obiadowa

Debata - Aula C-1031
15:00-19:00

Debata „Coaching a psychoterapia – co łączy, a co dzieli?”
 BLOK I : Czym jest coaching? Czym jest psychoterapia?
 BLOK II: Jak zostać coachem? Jak zostać psychoterapeutą?
 BLOK III: Środowisko coachów i psychoterapeutów - szanse na współpracę, czy
rywalizację?

Środa 09/04 Sala C-618
9.00-9.20

9.20-9.30
9.30-9.40
9.40-10.10
10.10-10.30
10.30-10.50
10.50-11.20
11.20-11.30
11.30-11.40
11.40-11.50
11.50-12.10
12.10-12.30
12.30-12.40
12.40-13.00
13.00-13.20
13.20-13.30
13.30-14.00
14.00-15.00
18.00

mgr Maksymilian Pańczyk z Akademii Walki z Rakiem Oddział w Zamościu działający przy
Stowarzyszeniu Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi - „Pomoc psychologiczna
w procesie leczenia choroby nowotworowej"
Maja Czerniec - „Historia śmierci”
dr Marian Ledwoch, Katarzyna Pasternak - „Jakość życia u osoby po przebytej śpiączce.
Analiza przypadku”
prof. dr hab. Piotr Oleś - „Psycholog wobec trudnych ludzkich problemów”
dr hab. Elżbieta Rydz - „Rozmowy z dziećmi o śmierci”
mgr Agnieszka Chmiel - Baranowska- „Żałoba w czasie ciąży”
Panel dyskusyjny
Przerwa na kawę
Paulina Szach - „Jak odnaleźć w sobie psychologa- rola samoświadomości”
Michalik Natalia, Agnieszka Pierchała - „Dark or light side of the force- czyli cechy charakteru
przyciągające uwagę młodzieży”
mgr Katarzyna Wac - „Ojciec- dawca nasienia czy fundament rodziny?”
dr Jakub Kołodziej - „Współuzależnienie w rodzinach”
Adam Filipczuk - „Mózg na ścianie - kobieta i mężczyzna w związku”
dr Michał Janson - „On, ona i odwet”
mgr Marcin Demczuk - „Odkrywanie tożsamości płciowej kobiecość/męskość”
Aleksandra Iwanicka - „Psychologiczne uwarunkowania i społeczno-kulturowy kontekst
współczesnych odmian prostytucji - dyskretny urok sponsoringu”
Panel dyskusyjny
Przerwa obiadowa
GALA FREUDÓW

Warsztaty
14.00-15.30
16.00-17.30
14.00-15.30
16.00-17.30

mgr Karolina Ludwikowska - Człowiek wobec śmierci - psychologiczne aspekty radzenia sobie
ze stratą bliskiej osoby
mgr Katarzyna Wac - warsztat dla kobiet - Mocni ojcowie mocne córki - słabi ojcowie słabe
córki?
Edyta Duda i Julia Borowiak - Przyjaźń damsko-męska, czy to możliwe? Warsztat prowadzony
metodą dramy.
Edyta Duda, Julia Borowiak - Rola emocji i motywacji w sytuacji ekspozycji społecznej - praca
z metodami arteterapii

Czwartek 10/04
Warsztaty
9.10-10.40
9.10-10.40
10.50-12.20
10.50-12.20
12.30-14.00
12.30-14.00
14.10-15.40
14.10-15.40
15.50-17.20
15.50-17.20
17.30-19.00

Magdalena Deuar - Jak kura pazurem- wstęp do grafologii
mgr Sylwia Gwiazdowska - Wybrane metody diagnozy psychologicznej gotowości szkolnej
dziecka 5-6 letniego
Sara Lizoń, Katarzyna Przytuła, Marta Kaciuba - Arteterapia - jej formy i zastosowanie
Karol Białkowski - „Obcy” we mnie czyli… o wewnętrznych konfliktach – gestaltowski
warsztat integracji JA.
Gabriela Przystupa - Bajkoterapia
mgr Agnieszka Nowak - Do przyjaciółki czy do psychoterapeuty? - Z praktyki
psychoterapeuty o relacji, przeniesieniu, oporze i seetingu
Katarzyna Tomczuk i Karolina Szewczyk - Animacja czasu wolnego metodami arteterapii
mgr Łukasz R. Miciuk - Zarządzanie czasem - techniki, które może stosować każdy
Monika Sabaj, Marzena Piotrowicz - Choreoterapia - czy taniec może leczyć?
Joanna Maciejczyk - Jak skutecznie motywować siebie, czyli co robić aby skończyć
rozpoczęte działania, oraz jak rozpocząć te nieustannie odkładane”
Małgorzata Furtak - Radzenie sobie ze stresem: luzik w sesji i po sesji

! Więcej bieżących informacji szukaj pod adresem:



kul.pl/knsp
facebook.com/aktualia

! Więcej informacji na temat debaty (wtorek):
facebook.com/knpzkul

