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Informacja o działalności komitetu naukowego/ problemowego PAN  

w 2015 roku 
 

 Komitet Psychologii PAN 
 

Na rok 2015 przypada 11 miesięcy działalności Komitetu Psychologii PAN w kadencji 

2011-2015 (do 15 listopada 2015) i miesięczna działalność Komitetu Psychologii PAN               

w nowej kadencji (2015-2018 ) od 1 grudnia 2015. 

Poniżej przedstawiamy  oba składy i strukturę organizacyjną Komitet Psychologii 

PAN w kadencji 2011-2015 i w kadencji 2015-2018. 

 

 

Ad. I.1. Skład osobowy i struktura organizacyjna Komitetu Psychologii PAN  

w roku 2015r.   

 

I.1. A  Skład osobowy i struktura organizacyjna Komitetu z poprzedniej kadencji 

 

 Prezydium, skład osobowy Komitetu 

 

Prezydium Komitetu Psychologii PAN 

1. Prof. dr hab. Piotr Oleś – Przewodniczący  

2. Prof. dr hab. Maria Lewicka – Zastępca Przewodniczącego  

3. Prof. dr hab. Barbara Bokus – Sekretarz 

4. Prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska – Członkini Prezydium  

5. Prof. dr hab. Edward Nęcka – Członek Prezydium  

 

 

  Skład osobowy Komitetu Psychologii PAN 

Komitet Psychologii PAN liczy 44 osoby (w tym: 7 członków PAN) 

1. Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Członek rzeczywisty PAN 

2. Prof. dr hab. Józef Kozielecki – Członek rzeczywisty PAN 

3. Prof. dr hab. Jan Strelau – Członek rzeczywisty PAN, Honorowy Przewodniczący KP 

4. Prof. dr hab. Edward Nęcka – Członek rzeczywisty PAN, członek Prezydium KP 

5. Prof. dr hab. Dariusz Doliński – Członek korespondent PAN 

6. Prof. dr hab. Janusz  Reykowski – Członek korespondent PAN 

7. Prof. dr hab. Bogdan Wojciszke – Członek korespondent PAN 

8. Prof. dr hab. Piotr Oleś – Przewodniczący KP 

9. Prof. dr hab. Maria Lewicka – Zastępca Przewodniczącego KP 

10. Prof. dr hab. Helena Sęk – Członkini Honorowa KP 

11. Prof. dr hab. Barbara Bokus – Sekretarz KP 

12. Prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska – Członkini Prezydium KP 

13. Prof. dr hab. Augustyn Bańka 

14. Prof. dr hab. Adam Biela  

15. Dr hab. Aneta Brzezicka  

16. Prof. dr hab. Anna Brzezińska  

17. Dr hab. Jan Cieciuch 
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18. Prof. dr hab. Czesław Czabała  

19. Prof. dr hab. Ewa Czerniawska  

20. Prof. dr hab. Andrzej Eliasz  

21. Prof. dr hab. Adam Frączek  

22. Dr hab., prof. UŚ Małgorzata Górnik-Durose  

23. Prof. dr hab. Janusz Grzelak  

24. Dr hab., prof. UG Michał Harciarek  

25. Prof. dr hab. Urszula Jakubowska  

26. Prof. dr hab. Mirosław Kofta  

27. Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska  

28. Prof. dr hab. Stanisław Kowalik  

29. Dr hab., prof. KUL Mariola Łaguna 

30. Prof. dr hab. Władysław Łosiak  

31. Prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski  

32. Prof. dr hab. Tadeusz Marek  

33. Prof. dr hab. Tomasz Maruszewski  

34. Prof. dr hab. Agnieszka Niedźwieńska  

35. Prof. dr hab. Czesław Nosal  

36. Prof. dr hab. Wojciech Pisula  

37. Prof. dr hab. Grzegorz Sędek 

38. Prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska  

39. Dr hab., prof. UWr. Maria Straś-Romanowska 

40. Doc. dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska – Przewodnicząca PTP   

41. Prof. dr hab. Janusz Trempała  

42. Prof. dr hab. Tadeusz Tyszka  

43. Dr hab. Michał Wierzchoń 

44. Dr hab. Michał Ziarko 

 

Zestawienie liczbowe:  

 zestawienie liczbowe: liczba członków ogółem, w tym członkowie PAN; 

 zatrudnionych w (jako głównym miejscu pracy): jednostkach PAN, szkołach 

wyższych, instytutach badawczych
1
,pozostałych; 

 

Liczba członków Komitetu Psychologii PAN:  ogółem 44 osoby,   

w tym 7 członków PAN,  1 członek AMU PAN, 

40 członków zatrudnionych w szkołach wyższych,  

4 członków zatrudnionych w jednostkach PAN (Instytut Psychologii PAN) 

 

 

Struktura organizacyjna       

Sekcje Komitetu  

 Komisje, sekcje lub zespoły (nazwy, przewodniczący); udział w ich składzie osób 

niebędących członkami Komitetu.  
 

 Kapituła Nagrody Komitetu Psychologii PAN im. Andrzeja Malewskiego   
1. Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński  

                                                           
1
 instytuty badawcze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych 
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2. Prof. dr hab. Dariusz Doliński  

3. Prof. dr hab. Adam Frączek  

4. Dr hab., prof. UŚ Małgorzata Górnik-Durose  

5. Prof. dr hab. Janusz Grzelak (Przewodniczący Kapituły) 

6. Prof. dr hab. Tadeusz Marek  

7. Prof. dr hab. Grzegorz Sędek  

[Kapituła złożona z członków Komitetu Psychologii PAN] 

 

 

Komisja ds. Testów Psychologicznych 

1. Dr Magdalena Kaczmarek 

2. Prof. Władysław Jacek Paluchowski  

3. Prof. Romuald Polczyk 

4. Prof. Zbigniew Spendel (Przewodniczący Komisji)  

5. Prof. Michał Stasiakiewicz 

6. Doc. dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska  

7. Dr Jadwiga Wrońska 

 [W stosunku do składu Komisji z roku 2014  odnotować trzeba rezygnacje z prac Komisji 

dwojga członków  –  dra hab. J. Cieciucha i dr A. Gąsiorowskiej. 

W Komisji jest jeden członek Komitetu Psychologii PAN] 

 

 

Komisja ds. Oceny Czasopism i Monografii Psychologicznych 

1. Dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW  

2. Dr hab. Michał Harciarek, prof. UG 

3. Prof. Wojciech Pisula 

4. Prof. Grzegorz Sędek   

5. Dr hab. Michał Wierzchoń (Przewodniczący Komisji) 

[Wszyscy członkowie  Komisji są członkami Komitetu Psychologii PAN] 

  

 

Komisja Wyborcza Komitetu Psychologii PAN w kadencji 2011-2015 

1. Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska (Przewodnicząca) 

2. Prof. dr hab. Grzegorz Sędek  

3. Prof. dr hab. Barbara Bokus (Sekretarz) 

      [ Komisja złożona z członków Komitetu Psychologii PAN] 

 

 

I.1. B.  Skład osobowy i struktura organizacyjna Komitetu w nowej kadencji:   

 

 Prezydium, skład osobowy Komitetu  

 

Prezydium Komitetu Psychologii PAN 

1.  Dr hab. Michał Harciarek, prof. UG  – Przewodniczący  

      2. Dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW – Zastępca Przewodniczącego  

3. Dr hab. Mariola Łaguna, prof. KUL – Sekretarz 

4. Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska  – Członkini Prezydium  

5. Prof. dr hab. Janusz Trempała – Członek Prezydium  
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  Skład osobowy Komitetu Psychologii PAN 

Komitet Psychologii PAN liczy obecnie  33 osoby (w tym: 6 członków PAN  

i jeden członek Akademii Młodych Uczonych  PAN) 

 

1. Prof. dr hab. Augustyn Bańka (Uniwersytet SWPS Katowice)  

2. Dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW  

3. Prof. dr hab. Barbara Bokus (UW)  

4. Prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska (UAM)  

5. Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński (UAM) 

6. Dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW (UKSW) 

7. Dr hab. Roman Cieślak, prof. SWPS (Uniwersytet SWPS Warszawa) 

8. Prof. dr hab. Dariusz Doliński (Uniwersytet  SWPS Wrocław) 

9. Prof. dr hab. Ewa Czerniawska (UW)  

10. Prof. dr hab. Piotr Francuz (KUL)   

11. Dr hab. Michał Harciarek, prof. UG 

12. Prof. dr hab. Mirosław Kofta (UW)  

13. Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska (UJ)  

14. Prof. dr hab. Józef Kozielecki (UW) 

15. Prof. dr hab. Maria Lewicka  (UW)  

16. Dr hab. Mariola Łaguna, prof. KUL   

17. Prof. dr hab. Władysław Łosiak (UJ)  

18. Prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska (Uniwersytet SWPS Warszawa) 

19. Prof. dr hab. Edward Nęcka (UJ) 

20. Prof. dr hab. Czesław Nosal (Uniwersytet  SWPS Wrocław)  

21. Prof. dr hab. Piotr Oleś (KUL)    

22. Prof. dr hab. Paweł Ostaszewski (Uniwersytet SWPS Warszawa)  

23. Prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski (UAM)  

24. Prof. dr hab. Janusz Reykowski (Instytut Psychologii PAN) 

25. Prof. dr hab. Helena Sęk (UAM) Honorowa członkini  

26. Prof. dr hab. Jan Strelau  (Uniwersytet SWPS Warszawa) Honorowy Przewodniczący  

27. Prof. dr hab. Janusz Trempała (UKW)  

28. Prof. dr hab. Grzegorz Sędek (Uniwersytet SWPS Warszawa)  

29. Dr hab. Michał Wierzchoń (UJ) 

30. Prof. dr hab. Bogdan Wojciszke (Uniwersytet SWPS Sopot) 

31. Prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz (Uniwersytet SWPS Wrocław)  

32. Prof. dr hab. Janusz Grzelak (APS) 

33. Doc. dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska (PTP) 
 

 

Zestawienie liczbowe:  

 zestawienie liczbowe: liczba członków ogółem, w tym członkowie PAN; 

 zatrudnionych w (jako głównym miejscu pracy): jednostkach PAN, szkołach 

wyższych, instytutach badawczych
2
,pozostałych; 

 

Liczba członków Komitetu Psychologii PAN:  ogółem 33 osoby,   

                                                           
2
 instytuty badawcze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych 



Załącznik nr 3 
 

 5 

w tym 7 członków PAN,  1 członek AMU PAN, 

32 członków zatrudnionych w szkołach wyższych,  

1 członek zatrudniony w jednostkach PAN (Instytut Psychologii PAN) 

 

 

 

Struktura organizacyjna       

Sekcje Komitetu  

 Komisje, sekcje lub zespoły (nazwy, przewodniczący); udział w ich składzie osób 

niebędących członkami Komitetu.  
 

Kapituła Nagrody im. Andrzeja Malewskiego 
1. Prof. Jerzy Marian Brzeziński 

2. Prof. Jan Cieciuch 

3. Prof. Dariusz Doliński 

2. Prof. Janusz Grzelak (Przewodniczący) 

5. Dr hab. Michał Wierzchoń 

6. Prof. Grzegorz Sędek 

7. Prof. Czesław Nosal 
 

 

Komisja ds. Testów Psychologicznych  

                   (członkowie Komisji będą powoływani w nowej kadencji Komitetu) 

 

Komisja ds. Oceny Czasopism i Monografii Psychologicznych  

                    (członkowie Komisji będą powoływani w nowej kadencji Komitetu)  
 

 

Komisja Wyborcza Komitetu Psychologii PAN w kadencji 2011-2015 

1. Dr hab. Michał Wierzchoń  

2. Dr hab., prof. UKSW Jan Cieciuch  

3. Dr hab., prof. KUL Mariola Łaguna (Sekretarz) 

      [ Komisja składa się z członków Komitetu Psychologii PAN] 
 

 

I.2. Zakres działania Komitetu  

 

Program Komitetu Psychologii PAN na rok 2015 

 

W roku 2015 Komitetu Psychologii PAN zamierza, wzorem lat poprzednich, realizować 

zadania mieszczące się w następujących obszarach tematycznych: 

1. Jakość badań – promowanie twórczych dokonań, zwłaszcza publikowanych w obiegu 

międzynarodowym i stanowiących znaczący wkład do nauki. Realizacji tego celu 

służą między innymi dyskusje i referaty podczas zebrań plenarnych Komitetu                      

oraz konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez Komitet, w tym 

zwłaszcza corocznych Kolokwiów Psychologicznych.  

2. Jakość publikacji naukowych w zakresie psychologii – temu celowi służy: 
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a. wydawanie czasopism naukowych afiliowanych przy KP PAN: Polish 

Psychological Bulletin oraz Studia Psychologiczne; 

b. opracowanie projektu oceny jakości czasopism naukowych i monografii                   

z zakresu psychologii przez powołaną w tym celu komisję oraz 

przeprowadzenie takiej oceny we współpracy z Ministerstwem Nauki                        

i Szkolnictwa Wyższego; 

c. oddziaływanie na środowisko polskich psychologów badaczy w kierunku 

podtrzymywania i doskonalenia standardów publikacyjnych oraz publikowania 

wyników badań zagranicą. 

3. Kontynuacja dyskusji nad jakością kształcenia w zakresie psychologii, zwłaszcza 

wobec prób wprowadzania studiów dwustopniowych z psychologii i w sytuacji braku 

funkcjonujących rozwiązań legislacyjnych dotyczących zawodu psychologa. 

4. Przygotowywanie opinii, ocen i ekspertyz na temat rozwiązań prawno-

organizacyjnych dotyczących funkcjonowania jednostek naukowych i naukowo-

dydaktycznych oraz dydaktycznych, w tym zasad parametryzacji jednostek 

naukowych, organizacji studiów i jakości kształcenia w zakresie psychologii i nauk 

pokrewnych. 

5. Promowanie dobrych praktyk dotyczących jakości badań, dydaktyki oraz etycznych 

aspektów aktywności naukowej. 

6. Przeprowadzenie środowiskowej debaty na temat możliwości zmian istniejącej 

procedury habilitacyjnej podczas spotkania Komitetu z dziekanami wydziałów 

psychologii i dyrektorami instytutów psychologii w ramach konferencji „Kolokwia 

Psychologiczne”. Spotkania takie są integralną częścią „Kolokwiów”, a dyskusje 

dotyczą zazwyczaj programów dydaktycznych, organizacji studiów, zasad 

parametryzacji jednostek naukowych i oceny publikacji (w tym systemy punktacji), 

ścieżek kariery akademickiej oraz promowania wysokiej jakości pracy badawczej                      

i dydaktycznej. Wzorem lat ubiegłych i te tematy zostaną zapewne poruszone. 

7. Promowanie rozwoju naukowego i osiągnięć młodych badaczy, głównie                               

za pośrednictwem kolejnej edycji konkursu o Nagrodę Komitetu Psychologii PAN                   

im. Andrzeja Malewskiego. 

8. Wymiana myśli oraz integrowanie środowiska wokół wspólnych interesów,                             

jak na przykład kwestia ustawy o zawodzie psychologa, rozwój psychologii, czy 

promocja dobrych wzorów w zakresie aktywności akademickiej i społecznej badaczy 

oraz dydaktyków. 

9. Podejmowanie aktualnych problemów zgłaszanych przez środowisko naukowe                     

i społeczne. 

 

10. Działania organizacyjne:  

a. Planowana liczba zebrań plenarnych 3 do 4, w zależności od potrzeb, w tym 

jedno wyjazdowe podczas konferencji Kolokwia Psychologiczne, w Krakowie, 

w czerwcu 2015. 

b. Planowana liczba zebrań Prezydium: 2 do 3, jednak większość bieżących 

spraw Prezydium planuje rozpatrywać i/lub decydować w ramach kontaktów 

mailowych. 
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c. Kapituła Nagrody A. Malewskiego zbierze się zapewne dwukrotnie: celem 

ustalenia laureata w roku 2015 oraz przygotowania konkursu w roku 2016. 

d. Reforma Komisja ds. Testów Psychologicznych, której działanie wymaga 

nowego impulsu i być może zmian w składzie, rzecz zostanie 

przedyskutowana podczas zebrań plenarnych. 

e. Komisja ds. oceny czasopism i monografii spotka się zapewne kilkakrotnie 

przy okazji zebrań plenarnych Komitetu oraz stosownie do potrzeb również w 

innych terminach; jej członkowie będą również w intensywnym kontakcie 

mailowym. 

 

 

I.3. Dane adresowe do korespondencji: adres pocztowy, adresy elektroniczne, telefon do 

kontaktów  (Komitet Psychologii PAN w kadencji 205-2018) 

 

Komitet Psychologii PAN  

ul. Stawki 5/7 

00-183 Warszawa 

   E-mail Przewodniczącego Komitetu (M. Harciarek): psymh@ug.edu.pl 

   E-mail Sekretarza Komitetu: laguna@kul.pl  

                           Telefon  (M. Łaguna) do kontaktów: 698169008 

 

  

II. Zebrania Komitetu (opis)    

II.1. Zebrania plenarne (data, najważniejsze omawiane problemy, w tym zebrania z referatami 

naukowymi). 

 

W roku 2015 odbyły się cztery zebrania plenarne Komitetu z  kadencji 2011-2015  

i jedno zebranie wyborcze w kadencji 2015-2018 

 

 Zebranie plenarne Komitetu Psychologii PAN w dniu 27 marca 2015r.   

            odbyło się w Warszawie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej  

           (obecnie SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny) 

 

 Program zebrania plenarnego obejmował następujące punkty: 

 1. Wykład "Dostrzeganie człowieczeństwa. Funkcjonalne podejście 

        do dehumanizacji i antropomorfizacji" (dr hab. Michał Bilewicz, UW) 

 2. Uchwała KP PAN w sprawie poparcia działań 

        podejmowanych w celu ograniczenia wykorzystywania zwierząt 

        w działalności rozrywkowej prowadzonej w cyrkach 

       (prof. Wojciech Pisula, prof. Piotr Oleś) 

 3. Nagroda KP PAN im. Andrzeja Malewskiego (prof. Janusz Grzelak) 

 4. Informacja o Kolokwiach 2015 (prof. Edward Nęcka) 

 5. Zgłoszenie kandydatur do Nagrody Ministra Nauki 

        za wybitne osiągnięcia naukowe (prof. Piotr Oleś) 

 6. Opinia Komitetu w sprawie logopedii jako dyscypliny naukowej 

         oraz kształcenia logopedów (prof. Piotr Oleś) 
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 7. Wokół procedury habilitacyjnej (ciąg dalszy dyskusji 

        w reakcji na propozycję Komitetu Automatyki i Robotyki PAN) 

        - wypracowanie naszego stanowiska (prof. Piotr Oleś) 

 8. Inicjatywa Prof. Waldemara Domachowskiego w sprawie interwencji 

       w Pracowni Testów Psychologicznych PTP /cel: obniżenie cen pomocy 

        testowych używanych dla celów dydaktycznych/ 

        (prof. Piotr Oleś) 

 9. Wolne wnioski 

[Sprawozdanie z marcowego zebrania plenarnego zamieszczone jest w Zał. 1] 

 

 

 W dniu 23 czerwca 2015r. zebranie plenarne Komitetu Psychologii PAN odbyło 

się w Krakowie w Instytucie Psychologii UJ podczas XXIV Kolokwiów 

Psychologicznych "„Samokontrola – funkcje i dysfunkcje”   

 

Program zebrania obejmował następujące punkty: 

1. Ocena czasopism psychologicznych 

   (prof. Piotr Oleś, prof. Maria Lewicka, dr hab. Michał Wierzchoń) 

2. Działalność Komisji ds. Testów Psychologicznych 

   (prof. Piotr Oleś) 

3. Zgoda komisji ds. etyki badań naukowych przy wnioskach do NCNu 

   (prof. Małgorzata Kossowska) 

4. Nagroda im. Andrzeja Malewskiego (prof. Janusz Grzelak) 

5. Procedura habilitacyjna – co nowego? ciąg dalszy dyskusji 

   (prof. Piotr Oleś) 

6. Kolokwia Psychologiczne 2016 (prof. Piotr Oleś) 

7. Zaproszenie na konferencję „Człowiek w sytuacji”, 27 listopada 2015 

   (prof. Barbara Bokus) 

8. Wolne wnioski 

[Sprawozdanie z czerwcowego zebrania plenarnego zamieszczone jest w Zał. 2] 

 

 

 Zebranie plenarne Komitetu Psychologii PAN w dniu 6 listopada 2015r. 

 odbyło się  w Warszawie na Wydziale Psychologii UW. 

 

W programie: 

            1. Regulamin Nagrody im. A. Malewskiego (prof. J. Grzelak, prof. P. Oleś) 

            2. Efekty pracy Komisji ds. Oceny Czasopism i Monografii Psychologicznych  

        (dr hab. M. Wierzchoń/ prof. W. Pisula) 

            3. Sprawozdanie z prac Komisji Wyborczej KP PAN (prof. M. Kossowska) 

            4. Podsumowanie działalności Komitetu Psychologii PAN w kadencji 2011-2015  

                (prof. P. Oleś) 

            5. Wolne wnioski 

[Sprawozdanie z listopadowego zebrania plenarnego zamieszczone jest w Zał. 3] 
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 Zebranie pierwsze Komitetu Psychologii PAN w kadencji 2015-2018 

odbyło się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 

 

Program obejmował: 

             1.Wręczenie nominacji członkom KP PAN w kadencji 2015-2018 

                 przez Dziekana Wydziału  I PAN – prof. Stanisława Filipowicza 

             2. Uhonorowanie prof. Dariusza Dolińskiego statuetką  Nagrody im. A. Malewskiego 

             3. Wybór Przewodniczącego Komitetu Psychologii PAN w nowej kadencji 

             4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza, członków Prezydium KP PAN,                    

                 członków Komisji Wyborczej w kadencji 2015-2018 

            5. Ustalenie zadań do kolejnego zebrania KP PAN w styczniu 2016r.  

[Sprawozdanie z grudniowego zebrania plenarnego zamieszczone jest w Zał. 4] 

 

 

II.2. Posiedzenia prezydium Komitetu (data, najważniejsze omawiane problemy, w tym 

posiedzenia z referatami naukowymi). 

 

Prezydium Komitetu kontaktowało się mailowo w roku 2015: 

- w  styczniu: przygotowanie Programu działania  Komitetu na rok 2015 

- w lutym: przygotowanie programu zebrania plenarnego (27.03.2015) 

- w czerwcu: przygotowanie programu zebrania plenarnego (23.06.2015)  

- w lipcu: przygotowanie listu do MNiSW z prośbą o interwencję w sprawie ustalenia 

wiążących zasad przyznawania przez Ministerstwo dofinansowania polskich czasopism 

naukowych (list wysłano 23 lipca 2015) 

- w październiku: decyzja o przyznaniu statuetki Nagrody Komitetu Psychologii PAN                      

im. Andrzeja Malewskiego  prof. Dariuszowi Dolińskiemu- Pomysłodawcy tej Nagrody, 

       Przygotowanie programu zebrania plenarnego (06.11.2015) 

- w listopadzie: interwencja w sprawie dopuszczenia do oceny jakościowej czasopisma Studia 

Psychologiczne 

- w grudniu: -zorganizowanie głosowania elektronicznego w celu powołania  

                      prof. Janusza Grzelaka na członka-eksperta Komitetu w nowej kadencji 

                     -zorganizowanie głosowania elektronicznego dotyczącego powołania Kapituły  

                      Nagrody im. A. Malewskiego 

                     - zorganizowanie wyboru Przewodniczącego Kapituły w głosowaniu   

                       elektronicznym (prof. Janusz Grzelak) 

                       

 

II.3. Posiedzenia komisji, sekcji, zespołów (liczba, w tym posiedzenia z referatami 

naukowymi) . 

 

Kapituła Nagrody  Komitetu Psychologii PAN im. Andrzeja Malewskiego  

        Kapituła pracowała zwykłym trybem, tzn. zgłoszenia kandydatów spływały  drogą 

elektroniczną . W 2015 roku było osiem (8) zgłoszeń  (rekordowa liczba), opieka nad 

nimi została rozdzielona pomiędzy  członków Kapituły. Każdy z członków Kapituły 

wysyłał zgłoszony dorobek "swojego" kandydata do dwóch recenzentów, a następnie 
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odbierał  recenzję i przygotowywał rekomendację dla Kapituły. Recenzje i  rekomendacje 

były rozsyłane w formie elektronicznej.  

Kapituła  okrojonym składzie (prof. J. Grzelak, prof. J. Brzeziński, prof.  A. Frączek, 

prof. D. Doliński i dr hab. M. Górnik-Durose, prof. UŚ) spotkała się  na posiedzeniu                

w dniu 26 maja 2015 w siedzibie APS w Warszawie i  podjęła jednomyślnie  decyzję                    

o przyznaniu nagrody drowi hab.  Michałowi Harciarkowi, prof. UG.  

Nagroda przyznana została za cykl kilkunastu artykułów prezentujących badania nad 

dysfunkcjami poznawczymi pacjentów z uszkodzeniami mózgu, chorobami 

neurodegeneracyjnymi oraz pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. Wyniki 

prezentowanych w tych artykułach badań (realizowanych w zespołach 

interdyscyplinarnych )  w znaczący sposób poszerzają wiedzę z zakresu neuropsychologii 

i neuronauki poznawczej. 

Nagroda została wręczona podczas XXIV Kolokwiów Psychologicznych w Krakowie. 

 

Komisja ds. Testów Psychologicznych 

 

W roku 2015 działalność Komisji ds. Testów Psychologicznych była raczej  niewielka. 

Członkom Komitetu nie udało się spotykać w Warszawie, bo Wydział I Nauk 

Społecznych i Humanistycznych PAN nie refunduje kosztów podróży                           

tym członkom Komisji, którzy nie należą do Komitetu Psychologii PAN.  

Bolączką jest też brak recenzentów, którzy zechcieliby przygotować eksperckie opinie                        

na temat testów. Komisja dysponuje rozbudowanym formularzem recenzji, 

przygotowanym przez prof. Katarzynę Stemplewską-Żakowicz i krótszą wersją 

formularza recenzji, przygotowaną przez prof. Andrzeja Falkowskiego.  

 

 

Komisja ds. Oceny Czasopism i Monografii Psychologicznych 

 

W roku 2015 po raz pierwszy w historii przeprowadzana była ekspercka ocena 

czasopism naukowych w ramach szerszej procedury ewaluacji czasopism, dokonywanej przez 

Ministerstwo Nauki  i Szkolnictwa Wyższego.  

Komisja ds. Oceny Czasopism i Monografii Psychologicznych, powołana przez Komitet 

Psychologii PAN, miała sporo pracy. 

 

Przebieg prac Komisji obejmował: 

-Przygotowanie własnej listy czasopism psychologicznych (google docs) 

       -Ustalenie listy czasopism (34) wyróżniających się, które powinny  

  otrzymać punkty 

-Indywidualna ocena czasopism w systemie ministerialnym 

-Podsumowanie oceny ekspertów przez Index Copernicus 

-Dyskusja Komisji nad zaproponowaną listą 

-Ustalenie ostatecznej wersji listy czasopism wybitnych i ważnych. 

 

 

Komisja Wyborcza (w kadencji 2011-2015) 

 

Zgodnie z Regulaminem trybu wyborów członków komitetu naukowego PAN i jego 
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organów (Uchwała nr 28/2011 Prezydium Polskiej Akademii Nauk), Komisja Wyborcza 

Komitetu Psychologii PAN, powołana na pierwszym posiedzeniu Komitetu w kadencji 

2011-2014, rozpoczęła pracę po zatwierdzeniu w dniu 16 lipca 2015r.  kalendarza 

wyborów i wzoru karty do głosowania przez Dziekana Wydziału I Nauk 

Humanistycznych i Społecznych PAN – prof. dra hab. Stanisława Filipowicza.  

Komisja Wyborcza rozsyłała do 12 września 2015 imienne listy mailowe                         

z zaproszeniem do udziału w wyborach do Komitetu Psychologii PAN na kadencję 2015-

2018. Przesyłane były karty do głosowania oraz lista kandydatów na członków Komitetu 

w nowej kadencji. Lista obejmowała psychologów ze stopniem doktora habilitowanego w 

dziedzinie nauk humanistycznych/społecznych w zakresie psychologii oraz psychologów 

z tytułem profesora nauk humanistycznych/ nauk społecznych). 

W związku z tym, że żadne instytucjonalne ciało nie dysponowało pełną listą osób, 

które są uprawnione do głosowania, tę listę należało skompletować. Pojawiały się 

trudności  z afiliacjami psychologów (szczególnie psychologów emerytowanych). 

Łącznie na liście uprawnionych do głosowania znalazło się 365 osób. Do 342 wysłano 

listy mailowe z informacjami o głosowaniu i niezbędnymi materiałami.  Wobec braku 

aktualnych adresów mailowych do 23 osób wysłano materiały pocztą tradycyjną. 

Liczba wypełnionych i nadesłanych do Komitetu kart do głosowania wyniosła 118. 

Trzydzieści dwie osoby nie wyraziły zgody na kandydowanie. Po przeliczeniu wszystkich 

głosów w dniu 15 października 2015.  Komisja zdecydowała przyjąć liczbę 11 głosów 

jako minimalną liczbę zgromadzonych przez  kandydata głosów, uprawniającą do wejścia 

w skład nowego Komitetu Psychologii PAN. I  niezwłocznie poinformowała Dziekana 

Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN o wynikach głosowania. 

 

 

III. Konferencje (debaty, dyskusje, inne formy spotkań naukowych) 

III.1 Konferencje naukowe zorganizowane/ współorganizowane przez Komitet lub 

organizowane pod patronatem Komitetu:  

Liczba ogółem 2 

w tym: 

 
Nazwa konferencji Organizator,  Rodzaj konferencji Liczba 

uczestników 

Liczba Dofinans. 

data, miejsce współorgani- 

zatorzy, patronat 

krajo

wa 

między-

narodowa 

ogółem Z 

zagra 

nicy 

wystąpień ze środków 

DUN (w zł) 

XXIV Kolokwia 

Psychologiczne 

„Samokontrola - 

Funkcje i 

dysfunkcje” 

22-24.06.2015 

Kraków 

…………................. 

Konferencja 

„Człowiek  

w sytuacji” 

26-27.11.2015 

Warszawa 

 

 

 

 

Instytut Psychologii UJ, 

 

Instytut Psychologii 

Stosowanej UJ, 

 

KP PAN 

(Współorganizator) 

 
Fundacja 

na Rzecz Rozwoju 

Polskiej Psychologii 

im. T. Tomaszewskiego, 

 

KP PAN (patronat), 

 

Wydz. Psychologii UW, 

 

SWPS Uniwersytet 

Humanistycznospołeczny 

 

 

TAK 

 

 

 

 

 

 

 

TAK 

 

 

NIE 

 

 

 

 

 

 

 

NIE 

 

 

110 

 

 

 

 

 

 

 

87 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

20 000zł 

 

 

 

 

 

 

 

0 zł 
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W tabeli: liczba wystąpień – łączna liczba wszystkich rodzajów wystąpień konferencyjnych  

 

III.2 Omówienie wyników konferencji z punktu widzenia jej znaczenia dla reprezentowanej 

przez Komitet dyscypliny naukowej. 

 

 

XXIV Kolokwia Psychologiczne nt. Samokontrola – funkcje i dysfunkcje,  

22-24.05.2015 

Dyskutowano zarówno problematykę funkcji samokontroli, jak również zaburzenia 

samokontroli obserwowane w różnych kontekstach i subdyscyplinach psychologii.  

Analizowano samokontrolę w kontektach:  

-poznawczym,  

-rozwojowym,  

-społecznym, 

-osobowościowym,  

-behawioralnym  

oraz w kontekście badań świadomości. 

[Sprawozdanie z Kolokwiów zawarto  w dokumencie „Rozliczenie środków finansowych 

przyznanych na konferencję zrealizowaną w roku 2015” z 3 grudnia 2015] 

 

 

Konferencja nt. CZŁOWIEK w SYTUACJI, 26-27.11.2015 
Temat konferencji nawiązywał do tytułu jednego z podrozdziałów Profesora Tadeusza 

Tomaszewskiego w podręczniku Psychologia (s. 17-36) z roku 1975 (Warszawa: PWN). 

Spróbowano pokazać  (patrz program konferencji – Zał. 5), co współczesna psychologia 

wnosi do rozumienia pojęcia sytuacji.  Co po 40 latach od ukazania się tekstu Profesora 

T.Tomaszewskiego możemy powiedzieć nowego  o człowieku w wielości sytuacji, których 

jest on podmiotem.  

Uwagę skoncentrowano na sześciu typach sytuacji:  

-sytuacji rodzinnej 

-sytuacji edukacyjnej 

-sytuacji pracy 

-sytuacji politycznej 

-sytuacji podejmowania decyzji 

-sytuacji zdrowia i choroby   

     [patrz program konferencji – Zał. 5] 

 

 

IV. Inne formy działalności upowszechniającej i promującej naukę (opis) 

(audycje i programy w radiu i telewizji, udział w festiwalach nauki, piknikach naukowych, 

wystąpienia w mediach elektronicznych, artykuły w prasie popularyzujące naukę itp. – 

dotyczy działań, w których bezpośrednio zaangażowany był Komitet lub jego struktury 

wewnętrzne).  

 

 Dwa czasopisma pod egidą Komitetu Psychologii PAN, Polish Psychological 

Bulletin oraz Studia Psychologiczne, służą upowszechnianiu teorii i wyników badań   

w środowisku naukowym.  



Załącznik nr 3 
 

 13 

 

 

 Uchwała Komitetu Psychologii PAN z dnia 27 marca 2015 w sprawie poparcia 

działań podejmowanych w celu ograniczenia wykorzystywania zwierząt                                    

w działalności rozrywkowej prowadzonej w cyrkach 

 

UCHWAŁA 

 
Komitet Psychologii PAN wyraża poparcie dla działań podejmowanych w celu ograniczenia                    

oraz eliminowania wykorzystywania zwierząt w działalności cyrków. Działalność ta niesie ze sobą 

szereg zagrożeń dla dobrostanu wykorzystywanych zwierząt oraz kształtowania właściwych postaw 

wobec zwierząt. Komitet Psychologii PAN wyraża poparcie dla działań podejmowanych przez 

organizacje pozarządowe, mających na celu wdrożenie społecznej kontroli nad procesem 

wykorzystywania zwierząt w działalności cyrków, ograniczenie liczby wykorzystywanych zwierząt 

oraz wprowadzenie mechanizmów wymuszających należytą dbałość o dobrostan tych zwierząt.  

 

Uzasadnienie 

 

Występy cyrkowe z udziałem zwierząt cieszą się dużą popularnością wśród dzieci, które są zachęcane 

do korzystania z tego typu rozrywki przez rodziców, szkoły, media i najbardziej zainteresowane tym 

zespoły cyrkowe. Dzieci obserwują na arenie zwierzęta zmuszane do zachowań i wykonywania 

sztuczek, które nie należą do repertuaru ich zachowań naturalnych. Po występach często oglądają je             

w ciężarówkach, klatkach czy na uwięzi,  co może utrwalać ich przekonanie,  że nie ma niczego złego 

w takim traktowaniu zwierząt w niewoli. 

 Wiele zwierząt, zwłaszcza dzikich, od młodości poddawanych jest brutalnym metodom 

tresury, aby wymusić na nich uległość i posłuszeństwo. W sezonie cyrkowym zwierzęta nieustannie 

transportuje się w ciasnych i ciemnych ciężarówkach do kolejnych miejscowości na trasie. Większość 

czasu spędzają w ciasnych klatkach bądź na uwięzi, co pozbawia je odpowiedniej przestrzeni do życia, 

uniemożliwia im zaspokajanie swoich podstawowych potrzeb życiowych, w tym nawiązywanie relacji 

społecznych z innymi przedstawicielami swojego gatunku.  

 Kiedy cyrk stacjonuje w danym miejscu, zwierzęta często są uwiązane na krótkim sznurze lub 

łańcuchu. Również występ na arenie jest dla zwierząt stresujący, ze względu na światła, głośną 

muzykę i tłum hałasujących ludzi. Poza sezonem zwierzęta trzymane są  w tzw. kwaterach zimowych, 

często małych i obskurnych pomieszczeniach. U wielu zwierząt cyrkowych takich jak lwy, tygrysy 

czy słonie można zaobserwować stereotypie, będące manifestacją powstających zaburzeń 

psychicznych. Przyczyną tych zachowań jest głównie permanentny stres, wynikający  z izolacji oraz 

bardzo małej przestrzeni, w której te zwierzęta są przetrzymywane. Wiele krajów na świecie zakazało 

wykorzystywania wszystkich, bądź przynajmniej dzikich zwierząt w cyrkach. 

 Spektakle cyrkowe z udziałem zwierząt są pozbawione walorów edukacyjnych,                        

a także potencjalnie szkodliwe dla procesu wychowania młodych ludzi. Warto wspomnieć,                          

że człowiek szkoli zwierzęta dla osiągnięcia rozmaitych celów, w tym wsparcia działalności 

rozmaitych służb ratowniczych lub mundurowych, działalności hobbystycznej, przystosowania 

zwierząt towarzyszących do asystowania osobom z różnymi formami niepełnosprawności, dla potrzeb 

terapeutycznych, sportowych i poprawiania dobrostanu szkolonych zwierząt. We wszystkich tych 

formach wykorzystywania i szkolenia zwierząt wartości stojące za podejmowaniem decyzji  o użyciu 

zwierzęcia i podjęciu jego szkolenia mogą taką aktywność uzasadniać. W przypadku działalności 

cyrkowej osiągane wartości tej działalności (rozrywka dla publiczności   oraz wypracowanie zysku dla 

cyrku) są możliwe do osiągnięcia bez wykorzystywania zwierząt. Ponadto, warunki, w jakich 

zwierzęta cyrkowe są utrzymywane, czynią ten sektor działalności gospodarczej niezwykle okrutnym                  

i urągającym współczesnym standardom moralnym. 

 

 



Załącznik nr 3 
 

 14 

V. Działania Komitetu na rzecz reprezentowanych dyscyplin naukowych/ problemu 

(opis) 

V.1. Ocena stanu i potrzeb tych dyscyplin/problemu oraz instytucji naukowych (z ich własnej 

inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii); formułowanie zadań ważnych dla 

rozwoju nauki i gospodarki narodowej lub regionu; inspirowanie innych działań naukowych o 

charakterze interdyscyplinarnym, współpraca z organami i instytutami naukowymi Akademii 

na rzecz wspierania rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową; m.in. formułowanie 

priorytetów badawczych, ocena wydawnictw naukowych, opracowywanie i przedstawianie 

programów badawczych oraz standardów i kierunków kształcenia w zakresie 

reprezentowanych dyscyplin/ problemu objętych zakresem działania Komitetu, inne 

wynikające ze specyfiki działania Komitetu (dotyczy działań, w których podmiotem był 

Komitet lub jego struktury wewnętrzne, a nie poszczególne osoby).   

 

 V.1.1. Działania na rzecz uregulowań prawnych dotyczących wykonywania 

zawodu psychologa  (podejmowane były wspólnie z Polskim Towarzystwem 

Psychologicznym) 

 

 V.1.2. Działania Komitetu Psychologii PAN w zakresie kształcenia i promowania 

rozwoju naukowego młodych badaczy 
 

Od lat działalność edukacyjna Komitetu Psychologii PAN polega na oddziaływaniu 

bezpośrednim i pośrednim na środowisko naukowe, w tym zwłaszcza na młodą kadrę 

naukową.  

Oddziaływanie bezpośrednie polega  

   - po pierwsze: na wprowadzaniu do Komitetu młodych i dobrze zapowiadających się 

doktorów oraz doktorów habilitowanych. Daje im to szansę bezpośredniego kontaktu         

z doświadczonymi badaczami i udziału w pracach Komitetu, w tym dyskusji naukowej 

i udziału w konferencjach (w tym roku do wygłoszenia jednego z wykładów 

naukowych podczas zebrań plenarnych Komitetu zaproszono dra hab. Michała 

Bilewicza, prof. UW);  

   - po drugie, na promowaniu międzynarodowych osiągnięć badawczych młodych 

badaczy. Temu służy przyznawana co roku Nagroda im. Andrzeja Malewskiego. 

Zgodnie z regulaminem ogłaszany jest konkurs, a Kapituła Nagrody wyłania laureata 

posiadającego znaczące publikacje międzynarodowe, który podczas konferencji 

„Kolokwia Psychologiczne” otrzymuje nagrodę wraz ze statuetką  i wygłasza referat 

(w 2015 roku laureatem XI edycji Konkursu na Nagrodę im. Andrzeja Malewskiego 

został dr hab. Michał Harciarek, prof. UG); 

   - po trzecie, podczas Kolokwiów Psychologicznych (w roku 2015 odbyły się w 

Krakowie) organizowane są sesje plakatowe dla młodych badaczy (w tym roku 

zaprezentowano 14 posterów).  

Oddziaływanie pośrednie polega na tworzeniu atmosfery sprzyjającej rozwojowi karier osób 

młodych i na trosce o właściwe zapisy prawne promujące dobrze rozumiany rozwój naukowy. 

Polega też na udziale młodych badaczy w zespołach realizujących projekty i granty                           

we współpracy z profesorami. Komitet jest żywo zainteresowany nowatorskimi badaniami, 

ich publikacje można znaleźć w Studiach Psychologicznych i Polish Psychological Bulletin. 
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Autorzy takich badań zapraszani są na konferencje naukowe. Komitet dba o etos pracy 

naukowej. 

 

 

V.2 Działalność ekspercka, opinie, oceny i konsultacje w roku sprawozdawczym.  

 

V.2.1. Ekspertyzy
3
: zagadnienie/temat, wykonawca/współwykonawca, zleceniodawca lub 

jednostka wnioskująca, termin wykonania (rok rozpoczęcia i rok zakończenia) odbiorca, 

sposób wykorzystania, sposób upowszechniania, inne instytucje lub osoby, którym ekspertyza 

była przedstawiana (wykaz, opis).  

 

 V.2.1. Przeprowadzenie eksperckiej oceny czasopism psychologicznych 

 

Powołana w ubiegłym roku Komisja ds. Oceny Czasopism i Monografii 

Psychologicznych (w składzie dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW,   dr hab. Michał 

Harciarek, prof. UG, prof. Wojciech Pisula,  prof. Grzegorz Sędek  i  dr hab. Michał 

Wierzchoń)  przeprowadziła w roku 2015 ekspercką ocenę 358 czasopism 

psychologicznych. Ocena ta była integralną częścią procedury ewaluacji czasopism 

naukowych, realizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

Harmonogram prac Komisji ds. Ocen Czasopism i Monografii Psychologicznych    

wyznaczały następujące daty: 

12 lipca – udostępnienie listy czasopism do oceny eksperckiej 

30 września – zakończenie oceny eksperckiej 

6 października – otrzymanie listy z wynikami oceny eksperckiej 

16 października – spotkanie Komisji i dyskusja nad ostateczną wersją listy 

18 października – przekazanie do MNiSW ostatecznej wersji listy czasopism 

wybitnych, ważnych, pozostałych.  

 

 

V.2.2. Opinie, oceny i konsultacje (wykaz). 

 

 Opinia Komitetu Psychologii PAN w sprawie logopedii jako dyscypliny 

naukowej oraz kształcenia logopedów (por. protokół z zebrania plenarnego                      

w marcu 2015) 

 

 

V. 3. Inne działania wynikające ze specyfiki działania Komitetu (opis). 
 

Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk wystosował w lipcu 2015r.  list do Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z prośbą o interwencję w sprawie ustalenia wiążących zasad 
przyznawania przez Ministerstwo dofinansowania polskich czasopism naukowych. Chodzi o 

                                                           
3 Jako ekspertyzy należy traktować wyłącznie opracowania analityczne przedstawiające stan problematyki 

stanowiącej przedmiot ekspertyzy, proponowane kierunki działań dla rozwiązania problemu, wraz z 

propozycjami zastosowań oraz wskazaniem adresatów i odbiorców, którzy te wnioski mogą wprowadzić i 

określeniem konkretnych efektów, jakie te rozwiązania mogą przynieść.  
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czasopisma, które nie są finansowane  z pieniędzy na badania statutowe, gdyż wydawane są 
przez niezależne instytucje (np. towarzystwa naukowe). Redakcje tych czasopism do 
niedawna mogły liczyć na dofinansowanie z pieniędzy Działalności Upowszechniającej Naukę, 
ale  od pewnego czasu pozostawione są same sobie. Problemy zaczęły się rok temu. Wnioski 
o dofinansowanie złożone w marcu 2014, choć rozpatrzone pozytywnie przez odpowiednią 
Komisję DUN, nie uzyskały finansowania z MNiSW (argumentacja – brak finansów, w tej 
sytuacji zlikwidowano marcowy konkurs). W wyniku odwołań, których rozpatrywanie trwało do 
września 2014 dofinansowanie otrzymały jedynie niektóre czasopisma (z listy JCR oraz 
ERIH), pozostałe czasopisma, choć rekomendowane przez Komisję DUN, zostały 
dofinansowania pozbawione. Rozpatrywanie odwołań przez Ministerstwo oraz 
przygotowywanie decyzji trwało tak długo, że nie było możliwości ponownego złożenia 
wniosku w edycji wrześniowej 2014. Większość redakcji złożyła zatem nowe wnioski w marcu 
2015. Wnioski te nie spotkały się z żadną odpowiedzią Ministerstwa. Istnieje zatem poważna 
obawa, że większość dobrych polskich czasopism naukowych również i w tym roku nie 
otrzyma dofinansowania  
(Uwaga: więcej na ten temat w protokole z zebrania plenarnego KP PAN z 6 listopada 2015, 
patrz Zał. 3). 

 

 

VI.1 

VI. Działalność wydawnicza 
 

Wyszczególnienie 

 

Tytuł publikacji 

Wydawca/współwydawca 

Wydawnictwa  

w wersji: 

- drukowanej 

 

Nakład 

(w egz.) 

Dofinans. ze 

środków DUN 

(w zł) 

  - elektronicznej   

Wydawnictwa ciągłe (w tym 

czasopisma, np. miesięczniki, 

kwartalniki; inne periodyki) 

Polish Psychological 

Bulletin 
 

 

Studia 

Psychologiczne 

 

- elektronicznej 

 

 

 

- elektronicznej 

         

    19000 
 

 

 

       6000 

 

 

VI.2. Omówienie działalności wydawniczej Komitetu w roku sprawozdawczym. 

 

W 2014 roku (podobnie jak w latach ubiegłych) były wydawane stałe czasopisma, 

finansowane lub współfinansowane przez Komitet,  a mianowicie: 

1.Polish Psychological Bulletin (Redaktor naczelny – prof. Dariusz Doliński) 

 

2.Studia Psychologiczne (Redaktor naczelna – prof. Magdalena Marszał-Wiśniewska)   

 

Polish Psychological Bulletin (na liście ERIH) ukazuje się w wersji elektronicznej.  

Autorzy otrzymują pozwolenie na umieszczanie informacji o swoich tekstach na portalach 

Academia  Plus i Research Gate w celu zwiększenie stopnia upowszechnienia treści 

przedstawianych w PPB. Czasopismo uzyskało ocenę punktową 15 w tegorocznej ewaluacji 

czasopism psychologicznych.  Liczymy na znalezienie się tytułu na liście JCR . 

 

Studia Psychologiczne należą do czołowych polskich czasopism psychologicznych, 

wydawane są także elektronicznie,  w dwóch równoległych wersjach językowych  – polskiej              
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i angielskiej.  Równoległe wersje językowe mają na celu rozszerzenie dostępu do czasopisma 

czytelnikom  z zagranicy, prezentację na forum międzynarodowym wyników uzyskiwanych 

przez polskich badaczy (zwłaszcza młodych) oraz zwiększenie rangi czasopisma.  

Czasopismo uzyskało ocenę punktową 10 w tegorocznej ewaluacji czasopism 

psychologicznych.   

 

 

Materiały z Sympozjum Podstawowe pojęcia TEORII CZYNNOŚCI dzisiaj (2013),  

które odbyło się pół wieku po opublikowaniu (w roku 1963) podręcznika Wstęp do 

psychologii Tadeusza Tomaszewskiego,  zostały opublikowane  w Czasopiśmie 

Psychologicznym – Psychological Journal, 21, 1, 2015.  

http://czasopismopsychologiczne.pl/roczniki/2015 

 

 

VII. Aktywność międzynarodowa Komitetu (opis)  

Współpraca Komitetu z organizacjami międzynarodowymi w zakresie reprezentowanej 

dyscypliny/ problemu naukowego (m.in. pełnienie przez Komitet funkcji komitetu 

narodowego ds. współpracy z organizacjami naukowymi, współpraca z innymi 

międzynarodowymi organizacjami naukowymi, udział członków Komitetu we władzach,  

pracach komisji, komitetów itp. międzynarodowych organizacji naukowych.  

 

Komitet Psychologii PAN stale współpracuje z Międzynarodową Unią Nauk 

Psychologicznych (International Union of Psychological Science, IUPsyS).  

 

Członkowie Komitetu działają we władzach, pracach komisji, komitetów (itp.) 

międzynarodowych organizacji naukowych. W  roku 2015 (podobnie jak w roku 

ubiegłym): 

 

-prof. Barbara Bokus (UW) – członkini Consultation Board of the International Pragmatics  

                                           Association  (IPrA);  

-prof. Małgorzata Kossowska  (UJ) – członkini  Board  of the Society for Terrorism  

                               Research; 

-prof. Piotr Oleś (KUL) – członek Executive Committee of the International Society                                                 

                                           for Dialogical Science (ISDS) 

-prof. Jan Strelau (SWPS)  działa w International Society for the Study of Individual      

                                            Differences i European Association of Personality Psychology 

                                            jako zasłużony członek-założyciel. 

-dr hab. Michał Wierzchoń (UJ)  –  sekretarz Executive Committee of the European Society             

                     for Cognitive Psychology,  

                     członek Executive Committee of the European Society for              

                     Cognitive Psychology 

 

 

 

 

 

http://czasopismopsychologiczne.pl/roczniki/2015
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VIII. Współpraca Komitetu z organami rządowymi, samorządowymi, innymi w zakresie 

reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego (opis)   

(np. współpraca z Sejmem, Senatem, jednostkami administracji rządowej, samorządu 

terytorialnego, współpraca z towarzystwami naukowymi, z innymi organizacjami).  

 

Komitet Psychologii stale współpracuje z Polskim Towarzystwem Psychologicznym                       

w sprawie  regulacji prawnych dotyczących  zawodu psychologa. W roku sprawozdawczym 

podejmował kolejne działania integrujące środowisko psychologii akademickiej                               

i psychologów-praktyków wokół idei ochrony tytułu zawodowego psychologa. 

 

 

IX. Pozostałe informacje, istotne ze względu na specyfikę działalności Komitetu  

 

Działania Komitetu Psychologii PAN uwidocznione były w pełni na stronie 

internetowej http://academicon.pl/serwisy/komitet-psychologii-polskiej-akademii-nauk (były tam 

sprawozdania z poszczególnych zebrań plenarnych Komitetu wraz z załącznikami oraz 

sprawozdania roczne   z załącznikami). 

Informacje tam zawarte pozwalały środowisku psychologów (badaczy, praktyków) zapoznać 

się z aktywnością Komitetu i formułowanymi przez Komitet opiniami w sprawach ważnych 

dla organizacji studiów psychologicznych, oceny parametrycznej jednostek naukowych, 

kryteriów oceny czasopism naukowych,  szerzej – w sprawach ważnych dla uprawiania 

zawodu psychologa. Komitet integruje środowisko psychologii akademickiej i psychologów-

praktyków wokół idei ochrony tytułu zawodowego psychologa. 

Podstawowe informacje były zamieszczane także w wersji anglojęzycznej. 

 

        Niestety od dłuższego czasu strona internetowa  

          http://academicon.pl/serwisy/komitet-psychologii-polskiej-akademii-nauk  

        jest niedostępna z powodu trwających prac konserwacyjnych. 

                   Prosimy o interwencję!  

 

 

 

 

Warszawa, 20 stycznia 2016r.  

.................................................................. 

(Przewodniczący Komitetu) 

 

 

Barbara Bokus, Sekretarz Komitetu w kadencji 2011-2015, tel. 695900454 

........................................................................................................ 

(Imię i nazwisko, nr telefonu osoby sporządzającej informację)  

 

 

 

 

http://academicon.pl/serwisy/komitet-psychologii-polskiej-akademii-nauk
http://academicon.pl/serwisy/komitet-psychologii-polskiej-akademii-nauk
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