6. Poznańskie Forum Kognitywistyczne
SOBOTA
15:00-15:25

Rejestracja

15:25-15:30

OTWARCIE

A, sala A2-9
Łukasz Bola, Strategia konfirmacji – niedoskonałość
15:30-15:55 poznawcza czy szybka i ekologicznie wydajna
heurystyka?
Kamil Grefkowicz, Magdalena Kujda, Sylwia Grabka,
Ewa Grabińska, Aneta Nylec, Heurystyka
15:55-16:20 zakotwiczenia a procesy afektywne

Katarzyna Janoszczyk, Kamil Michalik, Joanna
Tybura, Katarzyna Grochowalska, Karolina Łukasik,
16:20-16:45
Zjawisko heurystyki zakotwiczenia na materiale
wizualnym

przerwa

16:45-17:00

C, sala A2-9
Katarzyna Paluszkiewicz, Abdukcja wizualna
17:00-17:25

Tomasz Steifer, Hiperobliczenia – nowy paradygmat
17:25-17:50 czy stare bajki

17:50-18:15

B, sala A2-10
Justyna Janik, Reality lies in the eyes of the beholder
– jak cechy naszej osobowości wpływają na to, jaki
świat postrzegamy?
Paweł Banaś, Krzysztof Kasparek, Deficyty w
zakresie funkcji zarządczych i uwagi u sprawców
przestępstw agresywnych.
Dorota Żelechowska, Jak w języku współczesnej
psychologii wyrazić filozoficzną koncepcję procesu
twórczego

Karolina Łukasik, Ciepło, gorąco, parzy! Czym jest
„poczucie ciepła” i co dzięki niemu zyskujemy?

D, sala A2-10
Marta Łukowska, Wpływ wzbudzenia pozytywnego
afektu na głębokość zaangażowania w środowisko
wirtualne
Justyna Maculewicz, Interakcja pomiędzy wzrokiem
a słuchem na podstawie efektu McGurka, przy
uwzględnieniu rywalizacji słuchowej
Filip Gęsiarz, Savoir-vivre neuroobrazowania, czyli
o trafności, rzetelności i poprawnej interpretacji
danych uzyskiwanych za pomocą funkcjonalnego
rezonansu magnetycznego

Impreza

NIEDZIELA

E, sala A2-9
Krzysztof Cipora, Dominika Czajak, W poszukiwaniu
13:30-13:55 czułej miary efektów uczenia mimowolnego –
znaczenie stylu reagowania
Martyna Król, Pobudzenie konstytucjonalne
13:55-14:20
a pobudzenie chwilowe
Martyna Gębska, Struktura i rozwój funkcji
wykonawczych
14:20-14:45
14:45-15:00

15:00-15:25
15:25-15:50

15:50-16:15

17:15-17:40
17:40-17:45

F, sala A2-10
Monika Marszał, Mentalizacja jako konstrukt
wielowymiarowy w wyjaśnianiu mechanizmu
powstawania i przejawiania się zaburzeń osobowości
Agata Sobków, „Starość nie radość”? O inklinacji
ku pozytywności i jej konsekwencjach
Marta Andrałojć, Koncepcja włączania innego w Ja
w bliskim związku – czyli o spotkaniu psychologii
Williama Jamesa ze współczesną psychologią
społeczno-poznawczą
przerwa
G, sala A2-9
H, sala A2-10
Błażej Bączkowski, O pochodzeniu i znaczeniu
Bartosz Mozyrko, Nazywanie kształtów, kształtowanie
wiedzy na temat własnego doświadczenia
nazw. O znaczeniu asemantycznych skojarzeń nazw
emocjonalnego – emocje w kontekście teorii umysłu dla projektowania logo
Paweł Gładziejewski, Ewolucja ludzkiego umysłu
Barbara Konat, Zakulisowe poznawanie
a kognitywne podstawy transmisji kulturowej
językoznawstwa kognitywnego
Tomasz Michalik, Przeszłość w tle umysłu.
Piotr Olesiński, Barbara Lesz, Co ukrywa metafora –
Dolnopaleolityczne narzędzia krzemienne
różne rodzaje rzutowania metaforycznego i ich
w perspektywie archeologii kognitywnej –
konsekwencje dla percepcji
zagadnienie kreatywności
Łukasz Budzicz, Adaptacje ludzkiego umysłu
Oskar Orzechowski, Tamta strona filozofii umysłu
do „wojny” informacyjnej
ZAKOŃCZENIE

