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I Seminarium Wyjazdowe Instytutu Psychologii (SWIP) 

 

Idea 

Seminarium Wyjazdowe jest wewnętrzną konferencją naukową Instytutu Psychologii KUL. 
Wewnętrzny charakter konferencji oznacza, że jest ona adresowana do pracowników IP KUL, 
co jednak nie wyklucza możliwości zapraszania gości z innych ośrodków, zwłaszcza jeśli są to 
osoby, z którymi współpracujemy lub chcielibyśmy nawiązać współpracę. W odróżnieniu od 
comiesięcznych spotkań naukowych Instytutu, SWIP jest konferencją wyjazdową. Służy to temu, 
aby stworzyć komfortowe warunki czasu i miejsca do spokojniejszej i bardziej pogłębionej 
dyskusji oraz integracji pracowników Instytutu. 

W odróżnieniu od klasycznych konferencji i sympozjów głównym celem seminarium jest nie tyle 
prezentacja gotowych wyników, co raczej dyskusja nad nowymi projektami badawczymi 
i pomysłami na takie projekty. Chcemy wyraźnie zaakcentować dyskusyjny charakter seminarium. 
Na konferencjach zwykle przewidziany jest czas na dyskusję, ale w praktyce często jest to tylko 
krótki dodatek do prezentacji. Tym razem chcemy przeznaczyć na dyskusję zdecydowanie więcej 
czasu. Każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji 60 minut i zachęcamy, aby co najmniej 
40 minut przeznaczyć na dyskusję na temat zaprezentowanych treści. 

Zachęcamy do udziału również te osoby, które nie planują własnego wystąpienia. Im więcej osób 
i więcej różnych punktów widzenia, tym większa szansa na ciekawą i owocną dyskusję. 

 

Cele 

Główne cele Seminarium Wyjazdowego wprost wynikają z potrzeb zgłaszanych od pewnego 
czasu w środowisku naszego Instytutu. 

1. Dyskusja nad projektami badań na różnym etapie ich realizacji. Choć możliwe oczywiście 
będzie standardowe prezentowanie gotowych wyników, to zasadniczo konferencja ma służyć 
prezentowaniu pomysłów na badania w celu ich udoskonalenia i rozwinięcia. Efektem takich 
dyskusji może być np. dopracowanie nowego pomysłu na grant i zwiększenie szans 
na uzyskanie finansowania projektu. 

2. Integracja Instytutu poprzez lepsze wzajemne poznanie zainteresowań i obszarów 
badawczych poszczególnych osób pracujących w Instytucie. Często nie wiemy lub wiemy 
niewiele o tym czym zajmują się koleżanki i koledzy z innych katedr. Taki stan rzeczy 
wyraźnie utrudnia m.in. tworzenie międzykatedralnych zespołów badawczych. Stworzenie 
warunków do spokojnej prezentacji własnych zainteresowań może istotnie poprawić stan 
wiedzy o tym czym zajmują się nasi „sąsiedzi” w Instytucie. Wynika z tego trzeci cel 
seminarium. 

3. Inicjowanie dyskusji, która może owocować pomysłami na projekty badawcze w zespołach 
złożonych z członków różnych katedr. Projekty takie mogą w ciekawy, inspirujący i owocny 
sposób łączyć różne dziedziny psychologii i różne podejścia do badań. Wszyscy zdajemy 
sobie sprawę, że nauka jest pracą zbiorową i uzyskanie znaczących wyników w pojedynkę jest 
trudne. Seminarium ma więc stworzyć warunki do zawiązywania się nowych zespołów 
badawczych w Instytucie.   
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Czas i miejsce 

I Seminarium Wyjazdowe IP KUL odbędzie się w dniach od 8 do 10 marca 2013 r. w Domu 
Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym (ul. Puławska 94). 
Rozpoczynamy w piątek około godz. 17:00, a zakończenie planowane jest na niedzielę około 
południa. 

 

Zgłoszenia 

W celu zgłoszenie swojego uczestnictwa w Seminarium Wyjazdowym IP KUL należy wypełnić 
odpowiedni formularz znajdujący się pod następującym linkiem: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dGQ0alRUMkl3T
kpxUkJCSlQ0QVVrRmc6MQ 

Selekcja zgłoszeń będzie miała miejsce tylko wtedy, jeśli będzie ich więcej niż czas przewidziany 
na prezentacje. 

Prosimy o wypełnienie formularza również osoby, które chcą uczestniczyć w seminarium, ale nie 
planują własnego wystąpienia. 

 

Opłaty 

Jedyne koszty uczestnictwa wiążą się z opłatą za pobyt w Domu Pracy Twórczej KUL (koszty 
noclegów i wyżywienia). Całkowity koszt pobytu będzie wynosił około 200 zł, a ostateczna cena 
będzie zależeć od liczby zgłoszeń. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Domu: 
http://www.kul.pl/dom-pracy-tworczej-w-kazimierzu,1122.html. 

Będzie oczywiście możliwość rozliczenia kosztów pobytu ze środków na badania naukowe. 

 

Kontakt 

Wszelkie pytania związane z Seminarium prosimy kierować na adres: konferencjaip@gmail.com 
lub bezpośrednio do osób wchodzących w skład komitetu organizacyjnego. 

 

Komitet naukowy i organizacyjny 

dr Wacław Bąk 
dr Rafał Bartczuk 
dr Paweł Stróżak 
dr hab. Mariola Łaguna, prof. KUL 
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