
                     

 
Szanowni Państwo, 
 Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii 
Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych, organizowanej przez Instytut 
Psychologii UŚ oraz Polskie Stowarzyszenie Psychologii Bliskich Związków, która odbędzie się w 
dniach 15 – 16 października 2020 roku w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, pod hasłem 
„Bliskie związki w zmieniającym się świecie”. 
  

 III Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków 
Interpersonalnych jest trzecią edycją inicjatywy zapoczątkowanej w roku 2016. Podejmuje 
problematykę ewolucji wzorców przeżywania kobiecości i męskości, a także sposobów tworzenia i 
funkcjonowania bliskich związków interpersonalnych, nieustannie obecną w dyskusjach toczonych 
w wielu dyscyplinach nauki. 
 

Zainteresowania zagadnieniami relacji interpersonalnych w polskiej psychologii dowiodła 
liczna obecność przedstawicieli wiodących polskich ośrodków naukowych w I oraz II 
Ogólnopolskiej Konferencji Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych, 
które odbywały się w latach 2016 oraz 2018 w Katowicach. Wydarzenie to stało się okazją do 
integracji środowiska badaczy i praktyków, dając sposobność do wielowymiarowej analizy nowych 
i tradycyjnych problemów związanych z budowaniem relacji interpersonalnych. 
 
 Wzorem poprzednich edycji konferencji do udziału w obradach pragniemy zaprosić badaczy 
i praktyków, osadzonych w takich kierunkach wiedzy jak psychologia, pedagogika, socjologia, 
nauki o  rodzinie oraz wszystkie osoby zainteresowane kształtem funkcjonowania bliskich relacji 
międzyludzkich. 
 
 III Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków 
Interpersonalnych jest jednym z nielicznych wydarzeń poświęconych tej problematyce w Polsce, 
oraz jedynym ujmującym problematykę bliskich relacji interpersonalnych w perspektywie 
zmieniających się  przekonań społecznych dotyczących kobiecości i męskości. Konferencja ta 
tworzy okazję integracji środowisk psychologów – badaczy z psychologami i przedstawicielami 
innych dyscyplin, specjalizującymi się w pracy edukacyjnej, terapeutycznej i promocyjnej. 
 
 

 



 
 
 
TEMATYKA	KONFERENCJI 
Tematyka konferencji będzie obejmowała szeroko rozumiane zagadnienia dotyczące kobiecości, 
męskości i relacji romantycznych oraz nawiązywać do następujących sfer tematycznych: 
 
1. Bliskie związki – wczoraj i dziś. 
2. Kobiecość i męskość w zmieniającym się świecie. 
3. Przemiany kulturowe a transmisja międzypokoleniowa w zakresie bliskich związków.  
4. Miłość a social - media – możliwości i ograniczenia.  
5. Pozytywne aspekty bliskich związków –  wsparcie, przywiązanie i wybaczanie. 
6. Ciemne strony bliskich związków – konflikty, zdrady i manipulacje. 
7. Kulturowe konteksty bliskich związków. 
8. Terapia i poradnictwo bliskich związków interpersonalnych. 
 
 
KOMITET	NAUKOWY 
prof. dr hab. Eugenia Mandal – przewodnicząca  
prof. dr hab. Paweł Boski 
prof. dr hab. Tomasz Szlendak 
dr hab. Iwona Janicka, prof. UŁ 
dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG  
dr hab. Alicja Kuczyńska, prof. UZ  
dr hab. Hanna Liberska, prof. UKW  
 
 
 Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w III edycji Ogólnopolskiej Konferencji 
Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych. Oczekujemy na 
spotkanie z Państwem 15 i 16 października 2020 r. w Katowicach. 
 

 
       W imieniu Komitetu Naukowego  

                                                                  i Organizacyjnego 
 

prof. dr hab. Eugenia Mandal 
 
 



FORMY	UCZESTNICTWA 
  
Zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa czynnego, w formie:  
 

• sympozjum, 
• referatu, 
• plakatu naukowego. 

 
Sympozjum powinno obejmować 4 – 5 referatów. 
Wystąpienie referatowe prosimy planować na 20 minut.  
Plakat naukowy należy wykonać w  formacie nie większym niż B1, w orientacji pionowej. 
 
	
WAŻNE	TERMINY 
  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.05.2020 r. 
 
Decyzja w sprawie wystąpień: 16.06.2020 r. 
     
Termin wnoszenia opłat konferencyjnych: 30.06.2020 r. 
        
 
OPŁATY 
 
Pracownicy naukowi    – 450 zł 
Doktoranci    – 400 zł 
Praktycy    – 450 zł 
Nauczyciele    – 450 zł 
Studenci     – 400 zł 
 
Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiady oraz udział 
w uroczystej kolacji.  
 
Uczestnicy otrzymają Certyfikat Uczestnictwa w Konferencji. 
 

 
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 

74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 
 

wpisując w tytule przelewu: „III Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości 
oraz Bliskich Związków Interpersonalnych oraz imię i nazwisko uczestnika” 

 
Faktury będą wystawiane na podmiot dokonujący przelewu. 

 
	



 
ZGŁOSZENIA 
 
Zgłoszenia uczestnictwa czynnego prosimy dokonywać poprzez przesłanie wypełnionego 
zgłoszenia na adres mailowy sekretarza konferencji: anna.latusek@us.edu.pl 
 
MIEJSCE	OBRAD 
 
Uniwersytet Śląski Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka 
ul. Bankowa 11a  
40-010 Katowice 
 
KONTAKT 
 
Instytut Psychologii UŚ 
ul. Grażyńskiego 53; 40-126 Katowice 
 
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – prof. dr. hab. Eugenia Mandal  
e-mail:  eugenia.mandal@us.edu.pl 
 
Sekretarz Konferencji – mgr Anna Latusek 
e-mail:  anna.latusek@us.edu.pl 
 
 


