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Dr hab. Konrad Jankowski, prof. ucz. i dr hab. Maciej Stolarski, 
prof. ucz. w gronie 2% najbardziej wpływowych badaczy! 

Z dumą informujemy, że w najnowszym rankingu naukowców 
opracowanym na Uniwersytecie Stanforda spośród pracowników 
Wydziału Psychologii UW dr hab. Konrad Jankowski, prof. ucz.  
i dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz. znaleźli się w gronie 2%  
najbardziej wpływowych badaczy w roku 2020. Serdecznie  
gratulujemy!  Źródło >>  

Doktoranci Wydziału laureatami konkurs na mobilność 
w ramach IDUB UW 

Rozstrzygnięto I konkurs na dofinansowanie mobilności doktoran-
tek i doktorantów UW, którego celem dofinansowanie krótkoter-
minowych wyjazdów naukowych do zagranicznych jednostek  
naukowych oraz udziału w szkoleniach. Na liście laureatów znala-
zły się doktorantki i doktoranci naszego Wydziału (w kolejności 
liczby uzyskanych punktów): 

• Krótkoterminowy wyjazd naukowy: mgr Borys Jastrzębski,  
mgr Małgorzata Pięta, mgr Maria Babińska 

• Udział w szkoleniu: mgr Wojciech Waleriańczyk, mgr Joanna 
Gorgol 

Pełna lista laueratów >> 

Profesor Maciej Stolarski laureatem nagrody naukowej POLITYKI 
2021 

Z dumą informujemy, że dr hab. Maciej Stolarski prof. ucz., został 
laureatem tegorocznej nagrody naukowej tygodnika Polityka.  
Nagrody Naukowe POLITYKI to prowadzony od 2001 r. program 
stypendialny skierowany do młodych naukowców. Poprzez akcję 
prowadzoną na łamach „Polityki” promowany jest wartościowy 
wzór kariery i osiągnięcia naukowe młodych ludzi nauki w Polsce. 

Źródło >> 

 

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3?fbclid=IwAR3ndbVy1RSUbjLEl0j4qR4NF7LEZZXdX-VI5_gGVUNVJlUfNcuEMKKRrKw
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-4-1/mobilnosc1/#results
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/2139400,1,wybitna-piatka--laureaci-naszych-nagrod-naukowych.read
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Doktor Aleksandra Świderska laureatką konkursu BEETHOVEN 
CLASSIC 4 

Dr Aleksandra Świderska z Centrum Badań nad Uprzedzeniami  
naszego Wydziału została laureatką konkursu Narodowego  
Centrum Nauki Beethoven Classic 4. Projekt „Mowa nienawiści:  
Od automatycznej klasyfikacji do zrozumienia dynamiki emocjo-
nalnej” otrzymał ponad 437 tys. zł. Celem projektu jest zbadanie 
podstawowych właściwości mowy nienawiści oraz jej wpływ  
na słuchaczy. Zespół badawczy stworzy bazę danych audio  
i opracuje cechy akustyczne, językowe i paralingwistyczne mowy 
nienawiści. Źródło>> 

Agenda na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju 

W obliczu zmiany klimatu i wyzwań z nią związanych zespół  
rektorski ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego Uniwersytetu 
Warszawskiego przygotował dokument przedstawiający strate-
giczne „kamienie milowe”, które uczelnia chce osiągnąć w najbliż-
szych latach. Agenda nawiązuje do przyjętych przez ONZ Celów 
Zrównoważonego Rozwoju. Więcej informacji >> 

Uniwersytet Warszawski jako pierwsza uczelnia w Polsce przyłą-
czył się do wspieranej przez Organizację Narodów Zjednoczonych 
inicjatywy „Race to Zero”. Zaangażowane w kampanię podmioty 
deklarują podjęcie natychmiastowych działań w celu zmniejszenia 
o połowę emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. Więcej infor-
macji >> 

 

Poparcie dla stanowiska Wydziału Socjologii UW w sprawie  
kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej 

Rada Wydziału Psychologii UW popiera stanowisko Wydziału  
Socjologii UW dotyczące kryzysu humanitarnego na granicy  
polsko-białoruskiej, którego treść udostępniamy poniżej. 
„Jesteśmy wstrząśnięci kryzysem humanitarnym na granicy polsko
-białoruskiej. Na naszych oczach łamane są podstawowe prawa 
człowieka, gwarantowane przez Konstytucję RP i traktaty między-
narodowe. Nie ulega wątpliwości, że reżim Aleksandra Łukaszenki 
i międzynarodowe sieci przemytników wyzyskują politycznie  
i ekonomicznie uchodźców. Nie usprawiedliwia to jednak  
bezprawnych działań polskich instytucji państwowych. (...)” 

Pełna treść stanowiska >> 

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-10-18-wyniki-konkursu-beethoven4
https://www.uw.edu.pl/agenda-na-rzecz-klimatu-i-zrownowazonego-rozwoju/?fbclid=IwAR3BP1KUyEfbt8gRNJD4b7r90LLPED-QGLBfx2XrUUKt04-WqUoFs43O0tQ
https://www.uw.edu.pl/uw-sygnatariuszem-race-to-zero/?fbclid=IwAR3xqm5MsYzYYVekm6m-TPViTVp8g-_nmVVmWujv4Ndg6UdPlLGZLexsbHM
https://www.uw.edu.pl/uw-sygnatariuszem-race-to-zero/?fbclid=IwAR3xqm5MsYzYYVekm6m-TPViTVp8g-_nmVVmWujv4Ndg6UdPlLGZLexsbHM
https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DWPsych/Lists/Dziennik/Attachments/917/DWPsych.2021.77.URW.41.pdf
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Otwarte spotkania naukowe organizowane na Wydziale 
Psychologii UW 

Wraz z rozpoczęciem się kolejnego roku akademickiego wracamy 
z ofertą otwartych spotkań naukowych, na których gościć będzie-
my naukowców i praktyków z różnych obszarów psychologii (i nie 
tylko). Zapraszamy do udziału w nadchodzących spotkaniach oraz 
do obejrzenia nagrań opublikowanych na naszym kanale YouTube. 

Psychologia ma wpływ (spotkania o praktycznym zastosowaniu 
psychologii w różnych sferach życia) - w każdy pierwszy roboczy 
czwartek miesiąca o godzinie 14:00. 

• Zobacz: Psycholog w szkole: codzienna praca, wyzwania  
i rozwój - Maria Snarska 

Seminaria Psychologiczne (Seminaria Rady Naukowej Dyscypliny 
Psychologia) - pierwszy roboczy wtorek miesiąca o godzinie 14:00 
oraz pozostałe wtorki w zależności od dostępności zaproszonego 
gościa. 

• Zobacz: Diagnozowanie autyzmu z użyciem AI - dr Izabela 
Chojnicka 

• Zobacz: Mechanizmy neuropoznawcze a teoria umysłu - zespół 
The Mind Lab UW 

• Zobacz: Cognitive behavioural therapy for post-traumatic 
stress disorder - profesor Andrea Pozza 

• Zobacz: Dotyk rodzica a rozwój poznawczy niemowlęcia  
- dr Alicja Brzozowska 

• Najbliższe spotkanie: Psychologiczne mechanizmy ryzyka psy-
choz. Wykład dr hab. Łukasza Gawęda, prof. IP PAN (30.11 o 
godz. 14:00) 

Seminaria Rozwojowe (Seminaria Katedry Psychologii Rozwojo-
wej) - ostatni roboczy piątek miesiąca o godzinie 13:00. 

• Najbliższe spotkanie: Czy psychologia rozwoju jest dziś nadal 
dorosło-centryczna? Spotkanie z Profesor Martą Białecką-Pikul 
(26.11.2021 o godz. 13:00)  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PoAoR7Afz60&list=PLpo5vBnGLJNFpI6WnKfpgCKzyAz2e6g5x&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=PoAoR7Afz60&list=PLpo5vBnGLJNFpI6WnKfpgCKzyAz2e6g5x&index=1
https://youtu.be/Qs40ZXIuALg
https://youtu.be/Qs40ZXIuALg
https://youtu.be/ulPgt68acBs
https://youtu.be/ulPgt68acBs
https://youtu.be/iMSR-VK6jFg
https://youtu.be/iMSR-VK6jFg
https://youtu.be/G0sU88Z5Kvw
https://youtu.be/G0sU88Z5Kvw
http://psych.uw.edu.pl/2021/11/25/seminarium-rndp-psychologiczne-mechanizmy-ryzyka-psychoz/
http://psych.uw.edu.pl/2021/11/25/seminarium-rndp-psychologiczne-mechanizmy-ryzyka-psychoz/
http://psych.uw.edu.pl/2021/11/25/seminarium-rndp-psychologiczne-mechanizmy-ryzyka-psychoz/
http://psych.uw.edu.pl/2021/11/18/seminarium-rozwojowe-czy-psychologia-rozwoju-jest-dzis-nadal-doroslo-centryczna-spotkanie-z-profesor-marta-bialecka-pikul/
http://psych.uw.edu.pl/2021/11/18/seminarium-rozwojowe-czy-psychologia-rozwoju-jest-dzis-nadal-doroslo-centryczna-spotkanie-z-profesor-marta-bialecka-pikul/
http://psych.uw.edu.pl/2021/11/18/seminarium-rozwojowe-czy-psychologia-rozwoju-jest-dzis-nadal-doroslo-centryczna-spotkanie-z-profesor-marta-bialecka-pikul/
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Studenci Wydziału uczestnikami szkoły letniej na Uniwersytecie 
w Heidelbergu 

W dniach 17.09-23.09.2021 studenci Wydziału Psychologii UW 
wzięli udział w międzynarodowej szkole letniej organizowanej  
na Uniwersytecie w Heidelbergu przez badaczy z Heidelbergu, 
Uniwersytetu Warszawskiego (WP UW), Uniwersytetu w Kopen-
hadze oraz Mediolanie. Koordynatorkami szkoły letniej z ramienia 
WPs UW były dr Agnieszka Pluta, mgr Joanna Wysocka oraz  
mgr Karolina Golec. Szkoła dotyczyła wpływu wczesnych interakcji 
między dziećmi i opiekunami na rozwój społeczny dzieci  
z typowym oraz neuroatypowym rozwojem. Projekt edukacyjny 
jest częścią minigrantu pt.: „Understanding and Supporting  
Caregiver-Child Interactions”, finansowanego ze środków projektu 
„4EU+”, realizowanego w ramach programu Erasmus+.  
Więcej informacji >>  

 

Wydział na 25. Festiwalu Nauki 

Festiwal Nauki to wydarzenie wyjątkowe pod wieloma względami: 
w ciągu kilkunastu dni września uniwersytety, instytuty badawcze, 
muzea, stowarzyszenia wychodzą ze swoimi osiągnięciami do  
każdego zainteresowanego nauką/najnowszymi osiągnięciami 
polskiej nauki. Wydział Psychologii UW w tym roku przygotował 
pięć spotkań online o zróżnicowanej tematyce. Ponadto  
4 października w Sali im. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzow-
skim UW odbył się wyjątkowy wykład z okazji 25-lecia  
Festiwalu, który wygłosiła Profesor Ewa Czerniawska. 

• Ludzki węch w dobie pandemii | prof. Ewa Czerniawska 

• Uważność i współczucie w czasach pandemii. Jak ich praktyko-
wanie pomaga przezwyciężać trudności? | dr hab. Paweł Holas 

• Problemy z jedzeniem u młodzieży z perspektywy psychologa 
klinicznego | dr hab. Joanna Radoszewska 

• Jak zrozumieć trudności poznawcze u osób z diagnozą schizo-
frenii? | dr Rafał Styła 

• (Prawie) wszystko o narcyzmie | dr Oliwia Maciantowicz 

• Kto może być psychologiem w Polsce w myśl obowiązujących 
przepisów? | mgr Dominik Lalak 

http://psych.uw.edu.pl/2021/10/05/miedzynarodowa-szkola-letnia-na-uniwersytecie-w-heidelbergu/
https://www.youtube.com/watch?v=kzNLZeZlJsU
https://youtu.be/JpQWnFz2RjE
https://youtu.be/JpQWnFz2RjE
https://youtu.be/zRKiP-O5psg
https://youtu.be/zRKiP-O5psg
https://youtu.be/8mE5kb3JMNE
https://youtu.be/8mE5kb3JMNE
https://youtu.be/zxTAbmTxsM0
https://youtu.be/67k54npyzhg
https://youtu.be/67k54npyzhg
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Szczepionki przeciwko Sars-Cov-2. Co o nich wiemy?  
Spotkanie z dr. hab. Tomaszem Dzieciątkowskim 

We wrześniu odbyło się seminarium, którego gościem był  
dr hab. Tomasz Dzieciątkowski – wirusolog z Katedry i Zakładu  
Mikrobiologii Lekarskiej WUM. Podczas seminarium Gość wygłosił 
prezentację dotyczącą szczepionek przeciw SARS-CoV-2 oraz  
odpowiedział na pytania Studentek i Studentów, które zostały  
zebrane przed wydarzeniem. Link do nagrania >> 

 

List otwarty psychologów do Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
sytuacji uchodźców na granicy polsko-białoruskiej 

Wskutek inicjatywy pracowników Wydziału Psychologii Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Rada Wydziału Psychologii UW wraz z Radą 
Naukową Instytutu Psychologii UJ oraz Zarządem Polskiej Federa-
cji Psychoterapii wystosowały list otwarty do Prezesa Rady Mini-
strów, Mateusza Morawieckiego, w sprawie sytuacji uchodźców 
na granicy polsko-białoruskiej. Pełna treść listu znajduje się tutaj. 

  

Nagroda dla Profesora Janusza Reykowskiego 

Profesor Janusz Reykowski otrzymał nagrodę za całokształt dorob-
ku naukowego oraz za znaczące osiągnięcia z psychologii społecz-
nej na arenie międzynarodowej przyznaną przez Zarząd Polskiego 
Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Bardzo serdecznie gratulu-
jemy Panu Profesorowi!  Źródło >> 
 
 

13 sierpnia odszedł prof. D. Michael Kuhlman 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  
prof. D. Michaela Kuhlmana, wspaniałego przyjaciela Wydziału 
Psychologii, specjalisty z zakresu psychologii społecznej  
i psychologii osobowości. Jako pracownik University of Delaware 
wielokrotnie odwiedzał Warszawę, gdzie współpracował  
z naukowcami i prowadził zajęcia dla studentów. Był jedną  
z najważniejszych postaci podczas tworzenia na naszym Wydziale 
studiów psychologicznych w języku angielskim (WISP). Był współ-
organizatorem i wykładowcą szkół letnich w Polsce. Przez lata nas 
wspierał i pomagał w nawiązaniu kontaktów między  

https://www.youtube.com/watch?v=hF2r7Vdq8ks
http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2021/09/List-Otwarty-Psychologow-do-Prezesa-Rady-Ministrow-Mateusza-Morawieckiego-w-sprawie-Sytuacji-Uchodzcow-na-Granicy-Polsko-Bialoruskiej.pdf
https://psych.pan.pl/aktualnosci/nagroda-dla-profesora-janusza-reykowskiego/
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pracownikami naszych uczelni, co zaowocowało wzajemnymi wi-
zytami i współpracą. Dzięki jego staraniom, studenci Wydziału 
Psychologii mogli wyjechać na wizyty badawcze do University of 
Delaware (USA). Dziś większość z tych studentów to już przynajm-
niej doktorzy. Sylwetka naukowa Profesora Kuhlmana >> 

 

StarWords – aplikacja badająca język dzieci 

Naukowcy z zespołu MultiLADA, który działa na Wydziale Psycho-
logii UW, opracowali aplikację mobilną do obserwowania  
najwcześniejszego rozwoju językowego dzieci. „StarWords – every 
word counts” to pierwsza tego typu aplikacja w Polsce. 

Mimo że dwu- i wielojęzyczność jest obecnie powszechna (także 
wśród Polaków mieszkających za granicą), nadal niewiele wiado-
mo o wczesnym rozwoju językowym dzieci dwu- i wielojęzycznych. 
Dotychczasowe badania w większości opierały się na papierowych 
kwestionariuszach lub wywiadach z rodzicami, jednak z uwagi na 
trudności logistyczne takie badania mają tylko kilka punktów po-
miarowych, np. spotkania z rodzicami raz na pół roku – mówi 
prof. Ewa Haman, kierownik projektu „Nowe perspektywy  
w ocenianiu wczesnego rozwoju językowego u dzieci  
jedno- i dwujęzycznych: podłużne internetowe badanie metodą 
raportów rodzicielskich”.  

Bezpłatna aplikacja „StarWords – every word counts” skierowana 
jest do rodziców dzieci w wieku 0-2 lat. Aplikacja dostępna jest  
w sklepach Google Play Store oraz Apple App Store.  
Więcej informacji >> 

Profesor Michał Bilewicz laureatem nagrody International  
Society of Political Psychology im. Nevitta Sanforda 

Profesor Michał Bilewicz został uhonorowany przez International 
Society of Political Psychology nagrodą im. Nevitta Sanforda.  
Nagroda ta przyznawana jest co roku naukowcom szczególnie  
zaangażowanym w łączenie wiedzy teoretycznej z zakresu psycho-
logii politycznej z możliwościami jej praktycznego zastosowania. 
Nagroda została wręczona 13 lipca, podczas tegorocznego zjazdu 
ISPP. Serdecznie gratulujemy! 

https://www.udel.edu/udaily/2021/october/in-memoriam-david-michael-kuhlman/
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.edu.uw.starwords
https://apps.apple.com/pl/app/starwords-every-word-counts/id1551327912?l=pl
https://www.uw.edu.pl/starwords-aplikacja-badajaca-jezyk-dzieci/?highlight=starwords
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Finansowanie dla projektu kierowanego przez dr. hab. Marcina 
Rzeszutka w ramach konkursu IDUB „Nowe Idee” 

Projekt prowadzony przez dr. hab. Marcina Rzeszutka we współ-
pracy z doktorantką Angeliką Houn (Van Hoy) otrzymał finanso-
wanie w ramach konkursu „Nowe Idee” realizowanego w zakresie 
Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Projekt 
nosi tytuł Profile wypalenia zawodowego i dobrostanu  
u psychoterapeutów w erze pandemii COVID-19: międzykulturowe 
badanie porównawcze oparte na podejściu zorientowanym  
na osobie. Jego celem jest zbadanie roli zmiennych psychologicz-
nych (poczucie skuteczności, nasilenie stresu towarzyszącego  
pandemii COVID-19), społecznych (wsparcie społeczne)  
oraz kulturowych (teoria wartości kulturowych Schwartza) jako 
korelatów wypalenia zawodowego oraz dobrostanu psychicznego 
wśród psychoterapeutów w 12 krajach Europy. 

Więcej informacji >> 

  

Prof. Ewa Czerniawska nową Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz 
Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego 

Informujemy, że nową Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju 
Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego (w kadencji 
2021-2024) została Profesor Ewa Czerniawska. Pani Prezes otrzy-
mała nominację z rąk Przewodniczącej Rady Fundacji – Profesor 
Zofii Ratajczak. 

Strona Fundacji >> 

 

Analiza interakcji dziecko-rodzic. Wprowadzenie dla studentów, 
klinicystów i badaczy – dr Alicja Niedźwiecka 

W lipcu br. ukazała się nowa książka autorstwa dr Alicji  
Niedźwieckiej zatytułowana „Analiza interakcji dziecko-rodzic. 
Wprowadzenie dla studentów, klinicystów i badaczy”. Pierwsza 
część książki wprowadza w zagadnienie i przedstawia kolejne  
kroki analizy interakcji dziecko–rodzic oraz schematy oceny  
interakcji stosowane w badaniach naukowych. Druga część książki 
opisuje rozwój kompetencji interakcyjnych niemowlęcia oraz  
zawiera przegląd wyników badań nad interakcjami dziecko–rodzic 

http://psych.uw.edu.pl/2021/07/12/finansowanie-dla-projektu-kierowanego-przez-dr-hab-marcina-rzeszutka-w-ramach-konkursu-idub-nowe-idee/
https://swps.pl/nauka-i-badania/poznaj-nasz-potencjal/centra-badawcze/156-jednostki-uslugowe/1940-fundacja-tomaszewskiego
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w grupach dzieci z wybranymi zaburzeniami rozwoju. Książka jest 
dostępna w formie elektronicznej na stronie wydawnictwa: 
https://liberilibri.pl/analiza-interakcji-dziecko-rodzic 

  

Inteligencja w codziennym życiu – monografia pod redakcją Pro-
fesora Marcina Zajenkowskiego 

W sierpniu ukazała się nowa książka pod redakcją dr hab. Marcina 
Zajenkowskiego, prof. ucz. zatytułowana „Inteligencja w codzien-
nym życiu”. Teksty zawarte w zbiorze prezentują wyniki badań nad 
inteligencją i szeroko rozumianym funkcjonowaniem poznawczym 
w odniesieniu do różnych sfer życia codziennego.  

Książkę można pobrać bezpłatnie na stronie wydawnictwa: 
https://liberilibri.pl/inteligencja-w-codziennym-zyciu 

  

Uprzedzenia, wrogość czy społeczna harmonia? - Profesor Anna 
Szuster i Profesor Maria Jarymowicz 

We wrześniu ukazała się książka Profesor Anny Szuster oraz Profe-
sor Marri Jarymowicz, której tematem przewodnim analiza współ-
czesnych źródeł uprzedzeń i wrogości z perspektywy psychologicz-
nej.  

Z opisu wydawcy: We współczesnym świecie jest wiele  
niepokojących zjawisk, które stanowią źródło uprzedzeń i wrogo-
ści. Niebagatelną rolę odgrywają w tym media i kształtowany 
przez nie obraz życia społecznego, który – często nieświadomie – 
uznajemy za prawdziwy. (…) Ważnym drogowskazem może być 
tutaj psychologia i wiedza gromadzona przez nią od dziesięcioleci, 
nieustannie wzbogacana i weryfikowana. Dzięki tej wiedzy można 
bardziej przenikliwie patrzeć na to, co się dzieje wokół nas (a także 
w nas samych), przyglądać się temu, co nas dzieli, a co łączy,  
i czynić ten świat choć odrobinę lepszym. Dla wszystkich.  
Dla każdego z nas. 

Oficjalny sklep wydawnictwa Smak Słowa >> 

Spotkanie z autorkami w ramach III Festiwalu Książki Psycholo-
gicznej >> 

  

 

 

https://liberilibri.pl/analiza-interakcji-dziecko-rodzic?fbclid=IwAR3QppYeOIRRHZnirKQ9lt4w79sIbCK93enFABArqfC66vENGMLluN0o77I
https://liberilibri.pl/inteligencja-w-codziennym-zyciu?fbclid=IwAR3tUU_Ic3-ih-XZFnfVRoL3ySdomlU1S-BnacoghZolU8jl47byS4vrdeQ
https://sklep.smakslowa.pl/uprzedzenia-wrogosc-czy-spoleczna-harmonia.html
https://www.youtube.com/watch?v=9XWthX8PKuE&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=9XWthX8PKuE&t=23s
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Sytuacyjna gotowość pamięci – Profesor Andrzej Hankała 

W październiku ukazała się książka dr hab. Andrzeja Hankały, prof. 
ucz. pt. ,,Sytuacyjna gotowość pamięci”. Książka dotyczy jednego  
z aspektów funkcjonowania pamięci w życiu codziennym, określo-
nym przez autora jako sytuacyjna gotowość pamięci. Gotowość  
ta wyraża się w udostępnianiu ważnych sytuacyjnie informacji 
mnemicznych. Występuje w toku wykonywania różnorodnych 
czynności takich jak m.in. spostrzeganie, rozumienie i formułowa-
nie wypowiedzi, rozwiązywanie praktycznych problemów,  
podejmowanie decyzji.  

W książce autor skupia się na analizie tych uwarunkowań sytua-
cyjnej gotowości pamięci, które wiążą się ściśle ze specyficzną  
sytuacją, w jakie znajduje się jednostka, jak i tych, które mają  
charakter uniwersalny. 

Sklep wydawnictwa >> 

Przygotował: Michał Kaluga 
 

Kontakt: promocja@psych.uw.edu.pl 

https://cedewu.pl/Sytuacyjna-gotowosc-pamieci-p2969
mailto:promocja@psych.uw.edu.pl

