II Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa
Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej
Pracownicy i doktoranci Zakładu Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wraz ze współorganizatorami - Fundacją SALVUS, Sekcją
Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Studenckim
Kołem Naukowym Diagnozy Klinicznej przy Instytucie Psychologii UKW
w Bydgoszczy zapraszają wszystkich psychologów klinicznych na
II Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową
Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej,
w dniach 4 -5 kwietnia 2019r. w Bydgoszczy
w budynku Głównym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ulicy K. Chodkiewicza 30
Założenia programowe
Główne założenia II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Kliniczne aspekty diagnozy
psychologicznej to:
- integracja środowiska psychologów klinicznych wokół zagadnienia diagnozy klinicznej w odpowiedzi
na zapotrzebowanie płynące ze środowiska psychologów zajmujących się diagnozą
- kształtowanie i realizowanie standardów diagnozy klinicznej
- wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń w zakresie diagnozy klinicznej w różnych obszarach
zastosowania między psychologami klinicznymi - przedstawicielami nauki i praktykami z całej Polski.
- podwyższenie kompetencji przez planowane wykłady, sesje i warsztaty, co m oże p r zynieść efekt
w postaci wzrostu jakości usług świadczonych przez tę grupę psychologów.
Potrzeba refleksji nad klinicznymi aspektami diagnozy psychologicznej jest w założeniach organizatorów
traktowana jako postulat kierowany zarówno pod adresem teorii naukowej, jak i praktyki społecznej.
Ma podkreślić tym samym związek pomiędzy teorią, która nadaje sens praktycznemu działaniu a praktyką
społeczną, która weryfikuje teorię.

Przesłanki leżące u podstaw proponowanej Konferencji
1.Bardzo zróżnicowane obecnie standardy nauczania w zakresie diagnozy klinicznej
2. Niejednolite kompetencje psychologów klinicznych rozpoczynających pracę zawodową
3. Zmiany na rynku diagnozy klinicznej - dostęp do metod stosowanych przez psychologów w innych częściach
świata i wprowadzania ich na rynek krajowy oraz coraz bardziej zróżnicowane potrzeby odbiorców naszej pracy
4. Nowe możliwości badania zjawisk i funkcji psychicznych z uwagi na postęp technologiczny. Nowe techniki
i podejścia do pomiaru interesujących nas zjawisk wymagają rzetelnej ewaluacji z punktu widzenia przedmiotu
badań psychologii.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
warunki i terminy zgłoszeń podamy w następnym komunikacie
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