Jedyny taki Instytut! : Otwieramy drogę karierom.
Szanowni Studenci Psychologii,
chcemy, aby studia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego były dla Was
niezapomnianą przygodą i gwarantowaną szansą na rozwój. Dlatego od 2019 roku
kontynuujemy już sprawdzone inicjatywy, a także uruchamiamy nowe, które - zgodnie
z naszym promocyjnym hasłem - otworzą Wam drzwi do kariery. Pragniemy w ten
sposób stać się jednym z krajowych liderów kształcenia w ramach kierunku psychologia.
Seminaria naukowe
Zamierzamy organizować darmowe wyjazdy naukowe, mające charakter szkół
naukowych. Zapraszamy do zgłaszania się na VI Wiosenną Szkołę Psychologii
Ewolucyjnej, która odbędzie się 24 - 26 maja w dolinie Baryczy. Od pięciu lat
uczestniczy Szkoły mają możliwość wysłuchania wykładów wybitnych naukowców
i przedyskutowania z nimi swoich projektów badawczych. W tym roku przewodnim
tematem Szkoły będzie tematyka badań nad zwierzętami - naszymi gośćmi będą
m. in. jeden z najwybitniejszych polskich biologów prof. Marek Konarzewski, a także prowadzący badania wśród ugandyjskich szympansów - dr Paweł Fedurek.
W Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego zapewniamy wszechstronny
rozwój zainteresowań oraz kompetencji zawodowych. Osoby pragnące poznawać
narzędzia i techniki stosowane w obszarze psychologii pracy oraz organizacji będą
mogły uczestniczyć w Letniej Szkole HR organizowanej przez Pracownię HR w dniach
31 – 01 czerwca w Karkonoszach (Przesieka). Oferujemy studentom oraz członkom
Pracowni HR interaktywne warsztaty prowadzone przez praktyków – konsultantów HR
oraz trenerów biznesu, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy dla polskich
oraz międzynarodowych organizacji. Zajęcia dotyczyć będą projektowania złożonych
narzędzi szkoleniowych, a także zagadnień związanych z diagnozowaniem potencjału
menedżerskiego.
Najwcześniej, bo już w dniach 12 - 13 kwietnia, studenci zainteresowani
neuropsychologią i neuronauką będą mieli okazję poznać różne zastosowania wiedzy
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w Ścinawie będzie można wysłuchać oraz podyskutować z wybitnymi naukowcami
i praktykami m. in. z prof. Richardem Frąckowiakiem, prof. Grzegorzem Króliczakiem
i prof. Edwardem Nęcką.
Późną jesienią 2019 roku odbędzie się także dla naszych studentów kursokonferencja
w tematyce badań nad węchem i smakiem, w ramach której zajęcia poprowadzą
najlepsi specjaliści w tej dziedzinie na świecie. Swoją obecność potwierdzili na niej
między innymi prof. Thomas Hummel, prof. Maria Larsson i prof. Ilona Croy.
Kursy z psychologii stosowanej
Aby rozszerzać Wasze kompetencje i praktycznie przygotowywać do zawodu
psychologa, planujemy corocznie organizować dla studentów ostatnich lat nieodpłatne,
dodatkowe,
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Ich tematyka dotyczyć będzie nowych i dynamicznie rozwijających się ścieżek w naszym
zawodzie, natomiast kadrę wykładowców stanowić będą doskonali, zaproszeni
specjaliści i praktycy z danej dziedziny. Oferta kursów dostosowywana będzie
rokrocznie do Waszych zainteresowań i z pewnością rozszerzana o nowe propozycje.
Pierwszą edycję kursów rozpoczniemy od trzech wyjątkowo interesujących szkoleń,
które - choć różne - dotyczą tematów, cieszących się w ostatnich latach ogromnym
zainteresowaniem psychologów. Z jednej strony zaprosimy Was zatem do udziału
w kursie z zakresu psychologii jedzenia i psychodietetyki, gdzie będziecie mogli
zdobyć aktualną wiedzę na temat uwarunkowań wyborów żywieniowych, normalizacji
procesu jedzenia, wspierania osób borykających się z nadwagą i otyłością, a także
profilaktyki zaburzeń odżywiania.
Z kolei studentom zainteresowanym pracą ze sportowcami i trenerami zaoferujemy
udział w szkoleniu z zakresu psychologii sportu, zapoznając Was z problematyką
diagnozowania i rozwijania kompetencji psychologicznych zawodników, pomocy
w radzeniu sobie ze stresem startowym, stawiania celów czy powrotu do formy
po przebytej kontuzji. Dowiecie się także więcej o uwarunkowaniach treningowych

i startowych, systemach motywacyjnych oraz elementach treningów związanych
z regulacją pobudzenia.
Trzecia propozycja skierowana będzie do studentów, którzy planują związać swoją
przyszłość zawodową z diagnozą i pracą z rodzinami potrzebującymi różnych form
wsparcia psychologicznego.
Wszystkie kursy prowadzone będą przez wybitnych specjalistów pracujących w swoich
dziedzinach w całej Polsce. Szczegółowe informacje na temat oferty szkoleń i rekrutacji
na poszczególne kursy zamieszczać będziemy na stronach Instytutu oraz przekazywać
Wam przez starostów roku.
Spotkania ze specjalistami
W dalszym ciągu zapraszamy Was na spotkania otwarte, organizowane w naszym
Instytucie. Zapraszamy do nas wyjątkowych psychologów - praktyków i naukowców z kraju i ze świata tak, abyście mogli poszerzać swoją wiedzę psychologiczną o nowe
obszary i doświadczenia.
Nasze hasło promocyjne - otwieramy drogę karierom - obliguje nas do stałej dbałości
o kompetencje i rozwój naszych studentów. Podejmujemy więc liczne inicjatywy,
które mają ułatwić Wam start na ścieżce zawodowej. Cały czas pracujemy też nad
nowymi, które przyczynią się do jeszcze lepszego przygotowania Was do pracy.
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