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Program konferencji

8:45 – rozpoczęcie konferencji

Sesja I
9:00-9:20 – prof. UMCS dr hab. Andrzej Kapusta (UMCS), Doświadczenie, narracja,
psychopatologia
9:20-9:40 – dr hab. Tomasz Olchanowski (UwB), Pustka po duszy. Psychologia
archetypowa wobec dychotomii zdrowia i choroby
9:40-10:00 – dyskusja

Sesja II
10:00-10:20 – dr hab. Monika Kotowska (UWM), Wpływ psychopatii na odpowiedzialność
karną. Wybrane problemy
10:20-10:40 – dr Anna Więcek-Durańska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej), Kobiety jako sprawczynie zgwałceń ze szczególnym
okrucieństwem
10:40-11:00 – mgr Jarosław Gibas (Fundacja Hinc Sapientia), Wpływ interakcji
psychopatologicznych na dynamikę relacji. Dlaczego przy pewnych osobach czujemy
się źle?
11:00-11:20 – dyskusja i przerwa kawowa

Sesja III
11:20-11:40 – dr Angelika Kleszczewska-Albińska (Wyższa Szkoła Menedżerska), Narcyz
cierpiący czy zadający cierpienie? Praca z osobami z narcystycznym zaburzeniem
osobowości w świetle terapii schematu
11:40-12:00 – mgr Daria Żukowska (UG), Ofiara jako forma narcyzmu

12:00-12:20 – Diana Kut (Uniwersytet Rzeszowski), Psychologiczna i etyczna perspektywa
zaburzeń osobowościowych u narcyza
12:20-12:40 – Krzysztof Czekaj (UJ), Dwa oblicza narcyzmu. Koncepcje zaburzenia
narcystycznego w pracach Nathana Schwartza-Salanta i Marcusa Westa
12:40-13:00 – dyskusja i przerwa kawowa

Sesja IV
13:00-13:20 – Stanisław Rogulski (UJ), Czym jest świadomość? Problematyka definicji
świadomości w świetle jej zaburzeń
13:20-13:40 – Krystian Ptak (Wyższa Szkoła Menedżerska), Od myśli do czynów.
Psychologiczne ujęcie problemu samobójstw wśród osób chorych na schizofrenię
13:40-14:00 – mgr Katarzyna Bartosiak (UZ), Przemoc, narcyzm, psychopatia w S.
Diamonda egzystencjalnej psychologii głębi
14:00-14:20 – dyskusja

Sesja V
14:20-14:40 – dr Agnieszka Skowrońska-Pućka (UAM), Krytyczne wydarzenia życiowe
jako źródło demoralizacji vs szansa na optymalizację rozwoju jednostki. Formy
wsparcia i pomocy bazujące na zasobach
14:40-15:00 – mgr Patrycja Knast (UMK/WSD), Grupy samopomocy oparte o Program
Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji jako forma autoterapii?

Sesja VI
15:00-15:20 – mgr Anna Wąsowicz (UWr), Czy Wyznania i anatemy na śmierć i życie? O
czytaniu Ciorana raz jeszcze
15:20-15:40 – dr Marek Błaszczyk (UMK), Psychopatologia samotności
15:40-16:00 – dyskusja
16:00 – zakończenie konferencji

Patronat konferencji

