Ogólnopolska Konferencja VII Wrocławskie
Konfrontacje Psychologiczne
pt. „Ciemna strona człowieka”
7-8.06.2016

dr Krzysztof Nowakowski (Akademia Ignatianum
w Krakowie)
Czy istnieje niekryminalna postać psychopatii?
Zagadnienie „successful psychopaths” w kontekście
dwuczynnikowego modelu zaburzenia R. Hare.

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Dawida 1,
sala nr 22 (na parterze)

Przerwa obiadowa (13:20-14:20)

7.06.2016 Dzień konferencyjny

Sesja 2: Ekspresja zła (14:20-15:55)

Rejestracja uczestników czynnych (8:30-9:30)
Rejestracja odbędzie się obok portierni, przy wejściu
do budynku.
Otwarcie konferencji (9:30-11:20)
prof. dr hab. Dariusz Doliński (Uniwersytet SWPS)
Ciemna strona ludzkiego posłuszeństwa.
dr hab. Leszek Kleszcz (Uniwersytet Wrocławski,
Instytut Filozofii)
Niedoskonałość człowieka jako źródło zła.
Sesja 1: U źródeł zła (11:35-13:20)
Wykład wprowadzający:
dr Aleksandra Porada (Uniwersytet SWPS)
Źródła zła i eskalacja przemocy wg starożytnych Greków.
Mikołaj Zarzycki (Uniwersytet Wrocławski)
Profanum źródłem zła ludzkiego na przykładzie
wybranych bohaterów powieści Fiodora Dostojewskiego.
Bartosz Łopatka (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Ujęcie zła z perspektywy psychodynamicznej, psychologii
społecznej oraz psychologii osobowości – analiza
porównawcza.

Wykład wprowadzający:
dr Ryszard Poprawa (Uniwersytet Wrocławski, Instytut
Psychologii)
Ciemna strona uzależnionych, którzy źle rokują w terapii.
Natalia Kopik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie)
Czy zło kryje się w naszych genach? Agresja i skłonność
do popełniania przestępstw a gen MAO-A.

Sylwia
Wawrzkowicz
(Akademia
Ignatianum
w Krakowie)
Tendencje destruktywne w świetle koncepcji Ericha
Fromma.
mgr Aleksandra Siatka, Olga Węglerska, Marta Perka
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Model samokontroli Gottfredsona i Hircha – kontekst
teoretyczny i związki z przestępczością.
mgr Łukasz Miciuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Badanie i wyjaśnianie „ciemnej strony człowieka”:
użyteczność interakcyjnego modelu Davida Fundera.
mgr Agnieszka Sabiniewicz (Uniwersytet Wrocławski)
Rola dominacji w doborze płciowym – przegląd
literatury.
Sesja 3: Konfrontacja (16:55-18:30)

mgr
Magdalena
Bolek
(Uniwersytet
Śląski
w Katowicach)
Agresja, agresywność, gotowości do agresji kobiet – mity
i fakty – przegląd badań.

dr Krzysztof Liedel (Collegium Civitas, Centrum Badań
nad Terroryzmem)
Terrorysta samobójca – radykalizacja i rekrutacja.

Katarzyna Wróbel (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Samookaleczenia i parasamobójstwa jako formy
autoagresji w kontekście doświadczania przemocy
domowej przez dzieci.

Karolina Malinowska, Maria Pajdzik (Uniwersytet
Jagielloński)
Czy proste techniki wpływu społecznego są w stanie
skłonić nas do nieetycznych działań?

Przerwa kawowa (15:55-16:25)
Sesja posterowa (16:25-16:55)

Michał S. Wasążnik (Uniwersytet Łódzki)
Śledząc zło i kryminalistów – rola i wykorzystanie
behawioralnych wskazówek kłamstwa.

Aleksandra Różańska (Uniwersytet Opolski)
Czy pozytywne argumenty mogą zmieniać decyzję
w kierunku negatywnym?

Aleksandra Wojtysiak (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk
Lądowych we Wrocławiu)
Jak przesłuchać psychopatycznego przestępcę?
Oficjalne zakończenie części konferencyjnej
(18:30-18:40)

KONKURS
W trakcie trwania VII Konfrontacji Psychologicznych –
Ciemna strona człowieka. Rzucamy światło na ludzką
psychikę, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii serdecznie
zaprasza do konkursu psychologicznego, w trakcie
którego uczestnicy mogą wylosować cenne nagrody
w postaci atrakcyjnych szkoleń psychologicznych:
1.

2.

Nagroda główna- uczestnictwo w rocznym
studium w edycji jesień 2016/2017- kierunek
zostanie dowolnie wybrany przez kandydata do
wyboru na kierunkach: Studium Psychologii
Sądowej, Studium Terapii Rodzin, Studium
Terapii Dzieci i Młodzieży, Studium Interwencji
Kryzysowej, Studium Mediacji, Studium
Przeciwdziałania Przemocy.
Trzy
nagrody
w
postaci
szkolenia
jednodniowego
do
wyboru
tematyka
z kalendarza szkoleń do końca roku 2016.
Wszystkie szkolenia odbywają się w salach
szkoleniowych
Dolnośląskiego
Centrum
Psychoterapii we Wrocławiu.

Zasady uczestnictwa w konkursie:
1.
2.
3.

4.

Odwiedź nas na stoisku DCP przy sali
konferencyjnej w dniu 07.06.2016 roku.
Wypełnij ankietę i weź udział w losowaniu.
Polub
nasz
fanpage
na
fb;
https://www.facebook.com/DolnoslaskieCentr
umPsychoterapii/
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po
ukończonej konferencji na fanpage DCP,
a wyłonieni zwycięzcy poinformowani drogą
mailową i telefoniczną.

ORGANIZATORZY

VII WROCŁAWSKIE
KONFRONTACJE
PSYCHOLOGICZNE

CIEMNA STRONA CZŁOWIEKA.
Rzucamy światło na ludzką psychikę.

7-8 czerwca 2016

Serdecznie zapraszamy!

http://viikonfrontacje.psychologia.uni.wroc.pl

