7. Poznańskie Forum Kognitywistyczne
Sobota, 10 grudnia
10.00 - 11.30

11.50 - 13.30

Wykład dr. hab. Grzegorza Króliczaka:
Neuronalne podłoże planowania i realizacji działań manualnych pod nieobecność informacji wzrokowej, aula C
sala A2-10
Adrianna Smurzyńska, Problem qualiów na gruncie filozofii
psychiatrii

sala A2-11
Grzegorz Króliczak, Joanna Mańczak, Podłoże neuronalne
kontroli gestów u kobiet i mężczyzn

Monika Szczygieł, Teoretyczne i metodologiczne problemy
badania wartości — propozycja badań

Jacek Mańko, Rola prawej półkuli mózgowej w przetwarzaniu
językowym i komunikacji werbalnej

Weronika Kałwak, Marcin Koculak, „Jak bardzo boli Pani
męża?” Konstruktywna krytyka narzędzi do diagnozy bólu

Katarzyna Paluszkiewicz, Biologiczne podłoże inteligencji
w perspektywie współczesnych badań

Tomasz Michalik, Na krawędzi znaczeń. KL Stutthof — las,
obóz koncentracyjny czy muzeum? Refleksja kognitywistyczna

Beata Szuflitowska, Zastosowanie synchronizacji i desynchronizacji sygnału encefalograficznego

13.30 - 15.00
15.00 - 16:40

obiad
Bruno A. Mańczak, Percepcja czasu — podstawowe metody
badawcze

Joanna Malinowska, Tunel Ego. Kilka uwag o podstawowych założeniach epistemologicznych koncepcji „Tunel Ego”
Thomasa Metzingera

Łukasz Bola, Wpływ mechanizmów kontroli pamięci roboczej
na poziom wykonania zadań uwagowych

Bartosz Maciej Janik, Bayesowska analiza w kognitywistyce —
wprowadzenie

Justyna Maculewicz, Rywalizacja słuchowa jako analogia
rywalizacji wzrokowej

Katarzyna Szczęsna, Kamil Grefkowicz, Zniewolona wola
— o świadomym podejmowaniu decyzji w świetle nauk
empirycznych

Dorota Żelechowska, Jak „składając jamnika” badać pamięć
roboczą u dzieci — raport z badań

Marta Łukowska, Mateusz Woźniak, Człowiek jest jeden
a światy dwa. . . bilokacja czy teleportacja

16.40 - 17.00
17.00 - 18.40

przerwa kawowa
Małgorzata Kisielewska, W poszukiwaniu dobrej przestrzeni.
Wprowadzenie do koncepcji Self-Determination Theory oraz jej
środowiskowe zastosowanie
Nina Skrzypska, Ciało w umyśle. Reprezentacja granic
własnego ciała a płeć
Joanna Durlik,
abstrakcyjne

Doświadczenie

przestrzeni

a

pojęcia

Michał Owsiak, Gamestorming jako przykład skutecznego
poznania rozproszonego

Niedziela, 11 grudnia
11.00 - 14.00

Warsztaty „Dobre Projektowanie” Koła Psychologii Twórczości, aula C

14.00 - 15.00

obiad

15.00 - 16.40

sala A2-10
Marta Andrzejewska, Wielowymiarowe
w chorobie dwubiegunowej

empatii

sala A2-11
Jarosław Józefowski, Się — czy na pewno zwrotne. Strona
medialna w ujęciu gramatyki kognitywnej

Martyna Król, Temperament i samoocena — znaczenie
funkcjonalne oraz wzajemne związki

Łukasz Matusz, Gdzieś ty był, stary draniu? Użycie obelg
do celów budowania pozytywnych relacji międzyludzkich

Błażej Bączkowski, Beata Granops, Przetwarzaj, a nie
powtarzaj — powtarzające się myśli i funkcjonowanie
osobowości a przetwarzanie emocjonalne

Paula Ogrodowicz, Karolina Rataj, Marta
Przetwarzanie przysłów w chorobie Alzheimera

Krzysztof Cipora, Magdalena Śmieja, Samoocena nie wprost
— kontrowersje, wątpliwości wokół pomiaru i projekt badania

Beata Jerzakowska, Tytuł jako narzędzie poznawcze i zabieg
retoryczny

ujęcie

16.40 - 17.00

przerwa kawowa

17.00 - 18.30

Wykład Anny Jelec, Doroty Jaworskiej i Zuzanny Fleischer:
Rola poznawcza gestu w języku dzieci niewidomych i niedowidzących, aula C

Marciniak,

