Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji (ptnce.pl) oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
zapraszają studentów i doktorantów psychologii (przede wszystkim, ale nie tylko) na:

II SZKOŁĘ WIOSENNĄ z
PSYCHOLOGII EWOLUCYJNEJ
Termin: 24-26.04.2015
Miejsce: Wrocław, Instytut Psychologii (24.04)
Kowary, schronisko “Okraj” (25-26.04)

Organizatorzy: dr hab. Piotr Sorokowski, Agnieszka Sabiniewicz
Prowadzący zajęcia: dr hab. Piotr Sorokowski (Instytut Psychologii, UWr), dr
Agnieszka Sorokowska (Instytut Psychologii, UWr), dr Katarzyna Pisański (Instytut Psychologii, UWr) oraz
czwarty prowadzący, którego nazwisko poznamy wkrótce
Podstawą zgłoszenia jest przesłanie do organizatorów (a.sabiniewicz@gmail.com) abstraktu (do 300 słów),
zawierającego oryginalny pomysł na badanie z zakresu psychologii ewolucyjnej. Koszt uczestnictwa w warsztatach
wynosi 60 zł. (40 zł. dla członków PTNCE). Zgłoszenia przyjmujemy do 15 kwietnia. Ilość miejsc ograniczona, w
przypadku dużej ilości chętnych o przyjęciu na warsztaty zdecyduje kolejność zgłoszeń (abstrakt z dołączonym
potwierdzeniem wpłaty za nocleg).
Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów znajdują się na stronie ptnce.pl (zakładka warsztaty).
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: a.sabiniewicz@gmail.com

Wpisowe: 60zł (40zł członkowie PTNCE) do wpłacenia na miejscu.
Pozostałe koszty: dojazd do Wrocławia, noclegi - w tym nocleg w schronisku „Okraj” (www.schroniskookraj.pl) ok 28 pln, bilet PKP
Wrocław Główny- Szklarska Poręba - ok. 12 pln ulgowy oraz koszt busa Jelenia Góra – Kowary – ok. 5 pln, kolacja i śniadanie w
schronisku - ok. 30 pln, uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Uwagi:
1.
Szkoła ta jest skierowana do osób mających plany naukowe i doktorantów zainteresowanych tematyką psychologii
ewolucyjnej. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań aby prowadzącymi wykłady i zajęcia byli najwyższej klasy specjaliści z
zakresu psychologii ewolucyjnej, o dorobku naukowym rozpoznawalnym nie tylko w kraju, ale także za granicą.
2.
Podczas "Szkoły wiosennej" przewidujemy wykład, dotyczący psychologii ewolucyjnej w Polsce i na świecie (dr hab.
Piotr Sorokowski), oraz warsztaty, prowadzone przez dr Agnieszkę Sorokowską (Metody badania zdolności i preferencji
węchowych człowieka) i dr Katarzynę Pisański (The evolved psychology of voice). Odbędą się także seminaria, podczas
których uczestnicy szkoły przedstawią swoje pomysły badawcze i dostaną od prowadzących (dr hab. Sorokowski, dr Sorokowska,
dr Pisański oraz czwarty prowadzący, którego nazwisko poznamy wkrótce) informację zwrotna na ich temat oraz dodatkowe rady,
jak takie badanie przeprowadzić. Nie obiecujemy, ale liczymy na to, że uda się wśród pomysłów naszych uczestników wyłowić
takie, które przy wsparciu merytorycznym będą miały szanse na wykonanie i publikację.
Dodatkowo każdy uczestnik może przygotować prezentację z przeprowadzonych już badań, dotyczących psychologii ewolucyjnej,
i pokazać ją podczas pierwszego dnia warsztatów. W takim przypadku również prosimy o wcześniejsze przesłanie abstraktu.
Dodatkowe uwagi organizacyjne:
1. Zajęcia rozpoczną się w piątek wczesnym popołudniem, a skończą w niedzielę ok. 12.
2. Planujemy wspólne wejście (sobota) i zejście (niedziela) na i z Przełęczy Okraj, a także dodatkowe włóczęgi po górach w
wolnym czasie
3. W związku z ograniczoną liczbą miejsc w schronisku zainteresowane osoby prosimy o natychmiastową rezerwację miejsc
noclegowych
4. Organizator nie jest odpowiedzialny za warunki panujące w schronisku i wszelkie problemy z tym związane. Organizator
odpowiada jedynie za część naukową spotkania
6. Osobom z poza Wrocławia podpowiadamy, że względnie dobry nocleg - blisko PKP i Instytutu Psychologii mieści się w hotelu:
www.campanile-wroclaw.pl , ceny noclegu od 99 pln

