
 
 
 
 

Plan Wirtualnego Zjazdu PSPS 
 

17 września 2021 
 

Część przed- i wczesnopopołudniowa 
 

Google Meet:  
Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/tni-zpdb-dvt 

Link do transmisji wykładu Simine Vazire: https://stream.meet.google.com/stream/957956d5-
7230-43a0-b978-63752caee002 

 

 
11.30 - 12.30 Sesja referatowa (czas referatu z dyskusją - 15 minut) 
 
prowadzenie: Agata Błachnio 
 

• Adam Karakula: Narodowy narcyzm, a poparcie dla ograniczenia prawa aborcyjnego 
w Polsce: rola seksizmu wrogiego i uprzedzeń wobec osób z zespołem Downa. 

• Zuzanna Molenda: Trudności w regulacji emocji jako predyktor wiary w teorie 
spiskowe 

• Dominika Bulska: Najpierw czyny, później słowa. Wpływ działania zbiorowego grup 
mniejszościowych na normy wyrażania uprzedzeń wobec ich przedstawicieli. 

• Katarzyna Pypno: Czy po alkoholu podejmujemy inne decyzje moralne? Badanie 
eksperymentalne z grupą kontrolną i placebo 

 
13.00 - 14.30 Sesja blitz (5 minut prezentacji i 5 minut dyskusji)  
 
prowadzenie: Michał Parzuchowski 
 

• Marta Bodecka: Związek między cechą gniewu a wrażliwością na odrzucenie wśród 
więźniów 

• Hanna Spychalska-Waszek: The Impact of Multifinality on the Identity Goal Overlap: 
National and Religious Identity Goals in the Lens 

• Sadia Zaman: Perception of Inter-Goals Facilitation and Conflict in the Context of 
Environment and Health Identity Goals 

• Piotr Szymczak: Kto dopuszcza się cyberstalkingu swojego partnera romantycznego? 
Różnice płciowe, rodzaj związku, mroczne cechy osobowości i motywy społeczne 

• Iwona Nowakowska: Rola perspektyw czasowych i wymiarów impulsywności w 
przewidywaniu stylów radzenia sobie ze stresem 

• Katarzyna Jamróz Dolińska: Dobry obywatel patrzy w przyszłość? Związek między 
przyszłościową perspektywą czasową a patriotyzmem konstruktywnym 

• Agnieszka Kozłowska: Walidacja autorskiej aplikacji webowej We♻Cycle jako 

narzędzia do pomiaru zaangażowania ekologicznego 
 



 
Przerwa lunchowa 

 
 
 

Część popołudniowa 
 

15.30 - 16.45 Wykład keynote speaker - Simine Vazire "Is Science Self-Correcting? The Case 
of Social and Personality Psychology" 
 

Abstract 
 
How a field responds when its credibility comes under serious threat is an important marker of 
its commitment to scientific values. The 2010s were a turbulent decade for the field of social 
and personality psychology. Failures to replicate, fraud, and evidence of questionable research 
practices all contributed to a crisis of credibility. What has the field done in response to this 
crisis, and what would a true reckoning with this crisis look like? I propose two markers of a 
commitment to self-correction. First, we should undertake careful metascientific studies of the 
field and change our norms and practices to address any problems identified. I describe one 
such study, my lab's Surveying the Past and Present State of Published Studies in Social and 
Personality Psychology (SPPSPSSPP) study. Second, we should reimagine our quality control 
systems -- namely, peer review -- to prevent future crises. I describe another ongoing project 
to transform peer review in psychology. I describe our plans to develop and validate a Quality 
Factor (QF) -- a quantitative rubric incorporated into peer review to publicly share experts' 
(updatable) scores of individual papers on a range of qualities. 
 

 

17.00 - 19.00 Walne zebranie Członkiń i Członków PSPS 
 

 


