Drodzy Członkowie i Sympatycy ASPE,
Przesyłamy poniżej informacje dotyczące bieżącej działalności
naszego Stowarzyszenia:
1. XIV Konferencji „Psychologia Ekonomiczna”

(ASPE 2020), która odbędzie się w dniach 13-14
maja 2020 w Białowieży
2. Ogłoszonego konkursu na studenckie prace
badawcze (Szare Komórki 2020)
3. Uruchomienia nowej strony ASPE www.aspe.edu.pl
oraz nowego systemu mailingowego

Z serdecznymi pozdrowieniami
Zarząd ASPE

KONFERENCJA
„XIV Konferencja Psychologia Ekonomiczna” (ASPE
2020), organizowana przez

Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej
oraz
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
W Warszawie
Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 maja 2020 (środa –
piątek) w budynku Dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego,
Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, w samym sercu Puszczy
Białowieskiej:

https://www.aspe.edu.pl/konferencje/konferencja-2020/
Zgłaszanie propozycji wystąpień będzie możliwe od 1 stycznia
2020 i potrwa do 1 marca 2020. Recenzja i powiadomienie
autorów zgłoszeń o decyzji nastąpi do 15.03.2020 r.
Prosimy naszych sympatyków o popularyzację wydarzenia, nie
tylko wśród psychologów, ale także wśród badaczy dziedzin
pokrewnych, poprzez:
a ) dołączenie do wydarzenia facebook:
https://www.facebook.com/events/571476896943829/
i zaproszenie do wydarzenia osób, które mogą być nim potencjalnie
zainteresowane
b) wydruk i zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Państwa jednostce
naukowej plakatu wydarzenia:
https://www.aspe.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/PsychologiaEkonomiczna-XIV-konferencja-A3_01.pdf
W imieniu organizatorów i komitetu naukowego konferencji
prof. Uniwersytetu SWPS Alicja Grochowska
kontakt: konferencja.aspe@gmail.com

KONKURS SZARE KOMÓRKI 2020
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac w konkursie Szare
Komórki 2020.
Celem konkursu jest promocja najlepszych studenckich prac
badawczych z zakresu szeroko rozumianej psychologii
ekonomicznej i dziedzin pokrewnych (np. ekonomia
eksperymentalna, finanse behawioralne).
Podstawą prac konkursowych mogą być eksperymenty lub inne
prace badawcze zrealizowane indywidualnie lub zespołowo (max. 4
osoby) w ramach: studenckich projektów badawczych lub prac
dyplomowych, ukończone maksymalnie 2 lata przed terminem
zgłoszeń. Prace mogą przygotowywać studenci studiów I, II i III
stopnia wszystkich kierunków uczelni wyższych z całej Polski.
Prace konkursowe oceniane będą przez członków kapituły
konkursu w składzie:

▪

Prezes ASPE, dr Sabina Kołodziej (Akademia Leona
Koźmińskiego w Warszawie) – Przewodnicząca Kapituły

▪

Wiceprezes ASPE, dr hab. Elżbieta Kubińska (Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie)

▪

Wiceprezes ASPE, dr Łukasz Markiewicz (Akademia Leona
Koźmińskiego w Warszawie)

▪

dr hab. Alicja Grochowska, prof. USWPS (SWPS
Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Psychologii
w Warszawie)

▪

dr hab. Jakub Traczyk (SWPS Uniwersytet
Humanistycznospołeczny, Filia we Wrocławiu)

▪

dr hab. Małgorzata Niesiobędzka, prof. UwB (Uniwersytet
w Białymstoku)

▪

dr Katarzyna Sekścińska (Uniwersytet Warszawski,
Wydział Psychologii, Warszawa)

W obecnej edycji konkursu przewidziano następujące nagrody dla
zwycięskich prac:
I miejsce: 1500 zł
II miejsce: 1000 zł
III miejsce: 500 zł
Laureaci konkursu otrzymają ponadto roczną prenumeratę
czasopisma „Decyzje” oraz zostaną zaproszeni na XIV Konferencję
„Psychologia Ekonomiczna”
Nagrodzone prace zostaną opublikowane w czasopiśmie
„Psychologia Ekonomiczna” (po zredagowaniu ich w formie
artykułu przygotowanego zgodnie z wytycznymi obwiązującymi w
czasopiśmie Psychologia Ekonomiczna i uwzględnieniu uwag
recenzentów)
Prace konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres:
kontakt@aspe.edu.pl do 1 marca 2020r (włącznie).
Regulamin konkursu Szare Komórki 2020 i szczegółowe wytyczne
dla Autorów prac konkursowych dostępne są na stronie
https://www.aspe.edu.pl/szare-komorki/
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trakcie XIV Konferencji
Psychologia Ekonomiczna (Białowieża, maj 2020r.)

Prosimy naszych sympatyków o popularyzację wydarzenia poprzez:
a ) dołączenie do wydarzenia facebook:
https://www.facebook.com/events/1035023243509911/
i zaproszenie do wydarzenia osób, które mogą być nim potencjalnie
zainteresowane
b) wydruk i zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Państwa jednostce
naukowej plakatu wydarzenia:
https://www.aspe.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/Szarekomorki-konkurs-2020-A3-_01.jpg
c) przekazanie informacji do kół naukowych, zainteresowanych
studentów
.
W imieniu kapituły konkursu
dr Sabina Kołodziej
e-mail: kontakt@aspe.edu.pl

NOWA STRONA ASPE I SYSTEM MAILINGOWY
Z olbrzymią pomocą Magdaleny Iwanowskiej (Uniwersytet
Gdański) przygotowaliśmy nową wersję strony internetowej
Stowarzyszenia, dostępną pod adresem: www.aspe.edu.pl.
Dziękujemy Magdzie za zaangażowanie i poświęcony czas.
Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z zawartością strony.
Prosimy o zgłaszanie propozycji uzupełnień, aktualności lub innych
sugestii mogących poprawić funkcjonalność strony i jej wartość
informacyjną. Jednocześnie informujemy, że uprzednia wersja
strony jest dostępna pod adresem:
https://sites.google.com/site/wwwaspeinfopl/o-stowarzyszeniu
Uruchomiliśmy również system mailingowy ASPE umożliwiający
prowadzenie komunikacji z członkami stowarzyszenia w zgodzie z
RODO. Mając na uwadze obowiązujące regulacje prawne, w naszej
obecnej bazie mailingowej znajdują się wyłącznie adresy Członków,
którzy wypełnili deklarację członkowską lub byli uczestnikami XIII
Konferencji „Psychologia Ekonomiczna” w Poznaniu.

Wobec powyższego zachęcamy do przekazywania tej informacji
innym osobom, tak aby poinformować o naszej liście mailingowej
wszystkich badaczy (także badaczy dziedzin pokrewnych), którzy
mogą być zainteresowani dołączeniem na listę mailingową ASPE.
Zapis na listę mailingową ASPE jest możliwy przez formularz
dostępny na stronie:
https://www.aspe.edu.pl/mailing/
(wymagane będzie potwierdzenie zapisu poprzez kliknięcie w link
otrzymanego emaila)
Zarząd ASPE

Odwiedź stronę: https://www.aspe.edu.pl
Polub ASPE na
Facebooku: https://www.facebook.com/StowarzyszenieASPE/
Dołącz także do ASPE na LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/StowarzyszenieASPE/

