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Studencki ruch naukowy w Instytucie Psychologii UAM 

2004 - 2014 
 

Opracowanie: dr Łukasz Kaczmarek, prof. dr hab. Anna I. Brzezińska 

2004 Koło Naukowe Psychologia Kultury: opiekun naukowy dr hab. Andrzej 
Pankalla. Zajmuje się organizacją spotkań dyskusyjnych, prowadzi badania  
z wykorzystaniem metody analizy konotacyjnej. W roku 2013 członkowie koła 
uczestniczyli w konferencji naukowej  Duchowość a terapia, zorganizowanej przez 
Uniwersytet Jagielloński.  

2005 Koło Naukowe Psychologii Płci: opiekun naukowy dr Katarzyna Adamczyk. 
Koło zajmuje się realizacją projektów badawczych, dotyczących satysfakcji  
ze związku małżeńskiego i organizacją konferencji poświęconych problematyce płci, 
m. in. cykliczna konferencja pt.: Płeć – między ciałem, umysłem i społeczeństwem - 
dotąd zorganizowano 13 konferencji (kolejna w kwietniu 2015 r.). Planowane  
są badania nad kompetencjami społecznymi w kontaktach z płcią przeciwną. 

2006-2013 Koło Nauk o Poznaniu i Komunikacji: opiekun naukowy dr Paweł 
Łupkowski. Koło współorganizowało (członkowie koła występowali jako prelegenci) 
konferencje cykliczne: Poznańskie Forum Kognitywistyczne oraz Pojęcie – Myślenie 
– Informacja. W latach 2009-2012 opublikowano online 4 tomy pokonferencyjne pt.: 
Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne (nr 3-6).  

2007 Koło Naukowe Animacja Społeczności Lokalnych: opiekun naukowy  
dr Agnieszka Rosińska. Koło uczestniczyło w konferencji nt.: Forum Lokalne 
Fundacji UAM dla NGO i sektora publicznego. Realizowało zadania na rzecz 
stowarzyszenia studencko-absolwenckiego Fabryka Młodych Profesjonalistów, 
Fundacji UMA i Poznańskich Młodzieżowych Domów Kultury. Współpracuje  
z Fundacją Partnerstwo Dorzecze Słupi, Centrum Bukowska i Wielkopolską Radą 
Koordynacyjną - Związek Organizacji Pozarządowych. Planowane jest nawiązanie 
współpracy przy tworzeniu wniosków o dofinansowanie projektu sieciującego NGO 
i instytucje sektora publicznego w wybranych dzielnicach Poznania. 

2007 Koło Naukowe Psychologii Zdrowia i Psychologii Pozytywnej: opiekun 
naukowy dr Łukasz Kaczmarek. Członkowie koła uczestniczą w pracach 
Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia, zapoznając się z metodami badań 
psychofizjologicznych nad czynnikami choroby niedokrwiennej serca oraz badań  
w obszarze emocji. Członkowie koła prowadzą również badania nad dobrostanem, 
a wyniki badań przedstawiają na konferencjach międzynarodowych. Współpracują 
 z George Mason University w USA. 

2007 Koło Naukowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: opiekunowie naukowi  
dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak i mgr Jarosław Grobelny. Członkowie koła 
publikowali efekty swoich prac w czasopiśmie Zarządzenie Zasobami Ludzkimi oraz 
uczestniczyli w ogólnopolskich konferencjach naukowych, prezentując referaty 
dotyczące tematyki doboru personelu. W latach 2007-2010 koło organizowało 
konferencje naukowe nt.: Student na rynku pracy. Na rok 2015 planowana jest 
kolejna konferencja podejmująca tę problematykę. Uczestnicy koła realizowali 
badania na zlecenie firm: Volkswagen Polska i Panopa SA. 
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2009 Koło Naukowe Bliżej Neuropsychologii: opiekun naukowy  
dr Sławomir Jabłoński. Koło zajmuje się organizacją spotkań seminaryjnych, 
poświęconych neuropsychologii klinicznej, w tym kwestiom wskaźników procesów 
psychicznych w zapisie EEG oraz roli funkcji wykonawczych w czytaniu i pisaniu. 
Członkowie uczestniczą w szkoleniach oraz konferencjach naukowych oraz 
prowadzą spotkania wykładowo-warsztatowe z uczniami szkół średnich, 
popularyzujące wiedzę psychologiczną. 

2009 Koło Naukowe Psychologia i Design: opiekun naukowy doktorantka -   
mgr Małgorzata Kisielewska. Koło zajmuje się badaniami dotyczącymi 
funkcjonowania seniorów w przestrzeni miejskiej. Członkowie koła publikują wyniki 
swoich prac (m.in. Gerontologia Polska), uczestniczą w konferencjach. Koło 
współpracuje z Grupą Roboczą Open Design (Politechnika Poznańska) oraz  
z Kontenerem Art Poznań w zakresie organizacji warsztatów nt. projektowania. 
Przygotowywany jest projekt badawczy, dotyczący ewaluacji przestrzeni nowego 
dworca PKP w Poznaniu. Informacje:  http://psychologiaidesign.blogspot.se/ 

2010 GRIK - Grupa Robocza Inżynierii Kognitywistycznej: opiekun naukowy  
dr Paweł Łupkowski. Koło skupia studentów zainteresowanych stykiem 
kognitywistyki i robotyki/informatyki. Członkowie koła prezentują swoje dokonania 
na konferencjach (m.in. Poznańskie Forum Kognitywistyczne, Pojęcie – Myślenie - 
Informacja, Psychologiczna Konferencja Młodych Naukowców Burza Mózgów 2014, 
Inteligentni Inteligentni). Roboty tworzone przez członków koła regularnie zgłaszane 
są do konkursów, takich jak: Pozrobot, Krakrobot, EastRobo. W 2012 koło GRIK 
wygrało konkurs na projekt naukowy w ramach Kongresu Kół Naukowych UAM  
i otrzymało grant Rektora UAM (7 000 PLN) na realizację projektu pt.: Pracownia 
Neurobotyki Kognitywnej na WNS UAM. Obok działalności naukowej prowadzona 
jest działalność dydaktyczną - głównie warsztaty budowania i programowania 
robotów. Informacje o działalności koła: http://amu.edu.pl/~grik   

2011 SKUTEK - Studenckie Koło Ugruntowania Teorii w Eksperymentach 
Kognitywistycznych: opiekun naukowy dr Łukasz Przybylski. Cele koła to  
zdobywanie i rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności, umożliwiających aktywny 
udział w zespołowej oraz samodzielnej pracy nad projektami badawczymi; udział  
w kształceniu przyszłej kadry pracowników naukowych, popularyzacja wiedzy  
na temat kognitywistyki, także wśród społeczności pozaakademickiej; odkrywanie 
innowacyjnych metod wykorzystywania wiedzy naukowej w biznesie. Członkowie 
koła brali udział m.in. w pracach zespołu eksperckiego UAM i PP, który na zlecenie 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego opracował plan 
modernizacji sieci informacyjnej i infrastruktury dworców na linii kolejowej Poznań-
Wągrowiec (badania terenowe z zakresu uniwersalnego projektowania oraz design 
information) oraz w organizacji happeningów kognitywistycznych podczas dwóch 
ostatnich zjazdów Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Członkowe koła 
angażują się w wiele inicjatyw edukacyjnych, takich jak: Noc Kognitywistyki, 
Kolorowy Uniwersytet, Aktywny Mały Uniwersytet Latający - AMUL. Informacje  
o działalności koła:  http://skutek.amu.edu.pl/  

 

http://psychologiaidesign.blogspot.se/
http://amu.edu.pl/~grik
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2011 Koło Naukowe Psychologii Religii: opiekun naukowy dr hab. Andrzej 
Pankalla. Uczestnicy przeprowadzili badania nt.: Umysł i dusza. Wyniki publikują w 
czasopismach i pracach zbiorowych. Uczestniczą w konferencjach, poruszających 
problematykę religijności i duchowości człowieka, sami organizują konferencje. Koło 
organizuje cykle wykładów eksperckich i wieczory filmowe połączone z omówieniem 
filmu i dyskusją. Wśród kole znajduje się wielu studentów innych kierunków, m. in. 
kulturoznawstwa, teologii i kognitywistyki. Informacje: http://knpr.uam.eccp.pl/ 

2012 Koło Naukowe Psychologii Społecznej: opiekunowie naukowi  
dr Dariusz Rosiński oraz doktorant - mgr Dariusz Drążkowski. Działalność 
koncentruje się na prowadzeniu badań m.in. nad zjawiskiem zagrożenia 
stereotypem. Uczestnicy koła biorą udział w konferencjach naukowych połączonych 
z publikacjami przygotowanych referatów.  

2013 Koło Naukowe Projektowania i Analiz Narzędzi Psychometrycznych: 
opiekunowie naukowi dr Joanna Urbańska i doktorantka - mgr Katarzyna 
Paluszkiewicz. Realizowany temat badawczy to Młodzi absolwenci studiów 
wyższych – wyuczona zaradność. Członkowie koła zajmują się opracowaniem 
narzędzi badawczych, realizują badania terenowe oraz prowadzone za 
pośrednictwem Internetu. Wynikiem działań jest opracowanie westionariuszy 
Wyuczonej Zaradności; Posiadania i Realizacji Celów Zawodowych;  Sterowności.  

2013 Koło Naukowe Zaburzenia Odżywiania: opiekunowie naukowi dr Beata 
Ziółkowska oraz doktorantka - mgr Katarzyna Pyrgiel. Uczestnicy koła organizują 
konferencje oraz w nich uczestniczą, prezentując referaty poświęcone 
psychologicznym aspektom ciała. Zajmują się organizacją warsztatów we 
współpracy ze szkołami podstawowymi, gimnazjami, liceami oraz z Ogólnopolskim 
Centrum Zaburzeń Odżywiania. Publikują swoje artykuły na stronie Centrum. 
Uczestniczą w szkoleniach dotyczących terapii osób chorujących na zaburzenia 
odżywiania. Kontakt: knzo.uam@wp.pl  

2013 Koło Naukowe Zrozumieć Niepełnosprawność Intelektualną: opiekunowie 
naukowi prof. dr hab. Anna Brzezińska oraz doktorantki - mgr Małgorzata 
Rękosiewicz i mgr Marta Molińska. Koło współpracuje z AMUL (Aktywnym Małym 
Uniwersytetem Latającym IP UAM) oraz z kołem naukowym studentów pedagogiki 
specjalnej WSE UAM Akademicka Grupa Inicjatyw. Zajmuje się prowadzeniem 
warsztatów dla uczniów klas integracyjnych w szkołach podstawowych oraz 
ośrodkach szkolno-wychowawczych. Prowadzi badania w szkołach podstawowych 
z oddziałami integracyjnymi w ramach projektu  pt.: Uwarunkowania powodzenia 
kształcenia integracyjnego. Informacje o działalności koła:  http://zni.edu.pl  

2014 Koło Naukowe Psychologia Traumy: opiekun naukowy dr Olga Sakson-
Obada. Spotkania dotyczą analizy literatury poświęconej zagadnieniom traumy oraz 
prac nad projektem badań nad efektami traumy interpersonalnej. 

2014 Koło Naukowe Psychologii LGBT: opiekun naukowy dr Jowita Wycisk. 
Działalność koła skoncentrowana jest na otwartych spotkaniach dyskusyjnych na 
temat zagadnień rozwojowych, społecznych i klinicznych związanych z 
homoseksualnością, biseksualnością i transpłciowością, ze szczególnym 
uwzględnieniem funkcjonowania osób LGBT w rodzinie i społeczeństwie. Koło 
przygotowuje projekt badawczy poświęcony tej problematyce. 

http://knpr.uam.eccp.pl/
mailto:knzo.uam@wp.pl
http://zni.edu.pl/

