Spoštovani študentje psihologije, biopsihologije in sorodnih študijev,
Društvo psihologov Slovenije letos med 19. in 21. septembrom organizira 8. mednarodni kongres
psihologov Slovenije, ki bo potekal v Zrečah. 18. septembra 2019 pa bo pod okriljem kongresa potekal
Študentski dan. Ta dan je namenjen vsem študentom (bio)psihologije in tudi študentom drugih strok, kjer
lahko predstavite svoje prispevke v obliki predavanja, kratke predstavitve, posterja, simpozija, delavnice,
okrogle mize ali panealne predstavitve. Pri tem pa so prispevki lahko tako v slovenskem kot tudi v
angleškem jeziku.
Osrednja tema letošnjega kongresa so različni vidiki nasilja, njegov podnaslov se tako glasi Obrazi nasilja
– izzivi psihologije. Gre za zelo aktualno temo, o kateri se veliko govori, vendar pa obstaja še veliko
vidikov, ki jih ne poznamo in ne razumemo dovolj dobro, kar (bio)psihologom predstavlja velik izziv pri
njihovem delovanju. Spodbujamo vas, da prijavite svoj prispevek v obliki kratke predstavitve ali posterja
na izbrano ali drugo psihološko obarvano tematiko, vse ostale oblike prispevkov pa lahko prijavite zgolj
na osrednjo temo kongresa. S tem želimo omogočiti predstavitev najnovejših psiholoških spoznanj s
strani študentov tako iz področja osrednje tematike kongresa kot tudi iz drugih področij psihologije.
Prispevke lahko oddate najkasneje do 1. maja preko spletnega obrazca, ki je dosegljiv na:
http://www.psi-kongres.si/obrazec-za-oddajo-prispevkov/.
Vsi prispevki bodo pregledani in recenzirani s strani komisije. Vsi predstavljeni prispevki pa bodo tudi
objavljeni v znanstveno-strokovni psihološki reviji Društva psihologov Slovenije, imenovani Psihološka
obzorja, ki je mednarodno indeksirana.
Lahko se nam pridružite zgolj na Študentskem dnevu kongresa ali pa se podružimo na celotnem kongresu.
V primeru udeležbe celotnega kongresa, je cena Študentskega dneva vključena v ceno kongresa. Če pa se
boste udeležili zgolj študentske sekcije, pa cena kotizacije znaša 30€.
Za udeležence kongresa bodo na voljo tudi ugodna prenočišča v Termah Zreče, in sicer v Hotelu Atrij,
Vital in Vili Terme Zreče.
Več informacij o samem kongresu si lahko preberete na spletni strani kongresa (http://www.psikongres.si/), za informacije o Študentskem dnevu pa se lahko obrnete na Majo Jotić
(maja.jotic95@gmail.com) v Ljubljani, Sabino Majerič (majeric.sabina@gmail.com) v Mariboru in pa
Nives Žunec (zunec.nives@hotmail.com) v Kopru.

Sprejmite izziv in naj nas poveže raziskovanje,
Maja Jotič, Sabina Majerič in Nives Žunec, koordinatorice Študentskega dneva

