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SPRAWOZDANIE Z VIII KONFERENCJI

„AKADEMICKIEGO STOWARZYSZENIA

PSYCHOLOGII EKONOMICZNEJ”

WROCŁAW, 9-10 MAJA 2014 R.

Jakub Traczyk
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

W dniach 9-10 maja 2014 roku cz onkowie Akademickiego Stowarzyszenia 

Psychologii Ekonomicznej spotkali si  we wroc awskim Wydziale Zamiejscowym 

Szko y Wy szej Psychologii Spo ecznej na cyklicznej konferencji „Psychologia ekono-

miczna”. By a to ju  ósma konferencja, która jak co roku ma na celu integracj  ro-

dowiska psychologów i ekonomistów dzia aj cych w sferze nauki oraz biznesu. 

W programie konferencji znalaz y si  dwa wyk ady plenarne, dziewi  prezenta-

cji plakatowych i a  31 referatów1. Cho  tematyka poruszana na konferencji dotyczy-

a szeroko rozumianej psychologii ekonomicznej, to w prezentowanych pracach 

mo na by o zauwa y  wzmo one zainteresowanie pewnymi obszarami badawczymi, 

do których w szczególno ci nale a y: psychologia pieni dza, podejmowanie decyzji 

w warunkach ryzyka i niepewno ci, psychologia pracy czy zachowania konsumenc-

kie. Na przyk ad dr ukasz Markiewicz, dr El bieta Kubi ska oraz prof. Tadeusz 

Tyszka w swoich wyst pieniach referowali wyniki bada , które mia y za zadanie 

odpowiedzie  na pytanie, czy strategia prognostyczna pozostaje w zwi zku ze sk on-

no ci  do podejmowania ryzyka. Dr Agata G siorowska, dr Kathleen D. Vohs i prof. 

Tomasz Zale kiewicz wykazywali, e sama aktywacja idei pieni dzy b dzie skutko-

wa a lepszym poczuciem w asnej warto ci (np. wy sz  samoocen ). W innym refera-

cie dr Sabina Ko odziej oraz dr Katarzyna Idzikowska prezentowa y rezultaty ekspe-

rymentu, w którym testowa y wp yw ró nych formatów (m.in. procentowego, cz sto-

ciowego, graficznego, opartego na do wiadczeniu) przekazywania informacji o 

bardzo ma ych prawdopodobie stwach na odbiór tej informacji. Natomiast ca y 

1 Szczegó owy program konferencji wraz ze wszystkimi streszczeniami wyst pie  mo na znale  na stronie 
internetowej Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej pod adresem http://www.aspe.info.
pl/konferencje/viii-konferencja-psychologia-ekonomiczna/program-konferencji
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ostatni blok konferencji, który prowadzony by  przez dra hab. Olega Gorbaniuka, 

dotyczy  znaczenia marki w zachowaniach konsumenckich. 

Co ciekawe, w programie pojawi y si  tak e wyst pienia, które pozwala y spoj-

rze  na psychologi  ekonomiczn  z innej perspektywy. Jako przyk ad warto tutaj 

przypomnie  wyst pienie dra hab. Sebastiana Majewskiego z Uniwersytetu 

Szczeci skiego, który opowiada  o realizacji stóp zwrotu z akcji przedsi biorstw pi -

karskich, referat mgr Agaty Sobków i prof. Czes awa Nosala, którzy opowiedzieli, w 

jaki sposób zdolno ci intuicyjne wi  si  z podatno ci  na inklinacje poznawcze, czy 

te  prezentacj  mgr Katarzyny Cantarero i prof. Piotra Szaroty, którzy zademonstro-

wali narz dzia do badania mi dzykulturowych ró nic w dopuszczalno ci k amstwa.

Obok sesji tematycznych i plakatowych w tradycji konferencji „Psychologia ekono-

miczna” na sta e zadomowi y si  tak e wyk ady plenarne zaproszonych go ci. Wyk ad 

inauguruj cy konferencj  pt. „Poczwórna helisa: wielki rz d, wielki biznes, uniwersy-

tety, media. Kreatywny kapitalizm (kapitalizm kolesiów) ma ju  100 lat” wyg osi  prof. 

Witold Kwa nicki – ekonomista z Uniwersytetu Wroc awskiego. Prof. Kwa nicki na 

przyk adzie dwóch kryzysów w 1907 roku i w 2008 roku pokazywa , jak na rozwój 

systemu gospodarczego wp ywaj  wzajemnie przenikaj ce si  sfery polityki, biznesu, 

ekonomii uniwersyteckiej oraz mediów. Drugi dzie  konferencji natomiast rozpocz -

a prof. Katarzyna Sznajd-Weron z Instytutu Fizyki Politechniki Wroc awskiej, która 

w swoim wyk adzie pt. „Czy modelowanie agentowe mo e zast pi  eksperyment spo-

eczny?” demonstrowa a wady i zalety tzw. modelowania agentowego (ang. agent-

-based modeling), które cieszy si  szczególnie du ym zainteresowaniem w ród bada-

czy zajmuj cych modelowaniem dyfuzji innowacji i jest przez nich cz sto wykorzysty-

wane jako substytut trudnego do wykonania eksperymentu spo ecznego.

Konferencja „Psychologia ekonomiczna” we Wroc awiu by a tak e okazj  do 

wskrzeszenia konkursu „Szare Komórki”, którego g ównym celem jest promocja naj-

lepszych studenckich prac badawczych z zakresu psychologii ekonomicznej oraz 

popularyzacja tej tematyki. Podstaw  prac konkursowych mog y by  eksperymenty lub 

inne prace badawcze z zakresu szeroko rozumianej psychologii ekonomicznej, zreali-

zowane w ramach studenckich projektów badawczych lub prac dyplomowych. Dwie 

prace otrzyma y nagrod  ex aequo: „Wp yw negatywnego afektu na kszta t funkcji wag 

decyzyjnych” (Kamil Fu awka, Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej, Wydzia  

Zamiejscowy we Wroc awiu) oraz „I-graj z losem dzi ki umiej tno ciom. Jakie czynni-

ki zwi zane s  z wysokimi osi gni ciami finansowymi w grze w pokera?” (Rafa  Muda, 

Paulina liwi ska, Anna Pawelec, Uniwersytet Marii Curie-Sk odowskiej w Lublinie).


