Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w warsztatach: „How to publish (and
review)”. Warsztaty będą trwały dwa dni (2 - 3 września 2015 r.) i poprzedzą Zjazd
PSPS.
Prowadzący warsztat są edytorami czołowych czasopism z zakresu psychologii
społecznej:
• Tom Postmes (w latach 2012-2014 Edytor European Journal of Social
Psychology)
• Bogdan Wojciszke (Editorial Board - Journal of Experimental Social
Psychology).
Cele kursu:
Statystyki pokazują, że z naszego rejonu Europy wpływa do redakcji
czołowych czasopism stosunkowo mało artykułów. Co więcej, są one niższej jakości
niż te, składane przez np. autorów z zachodnimi afiliacjami naukowymi.
Organizowany warsztat ma pomóc zmienić ten trend.
Naszym celem jest, by (chętni) zakończyli warsztat nie tylko z wiedzą „jak
skutecznie publikować”, ale opuścili go z napisanym szkicem pierwszych trzech
akapitów własnego artykułu. Pozwoli to nie tylko utrwalić wiedzę, ale i dać
materialny „zysk” w postaci szlifu własnego tekstu.
Przykładowe treści:
1. Poznanie metod pracy Edytorów, czyli praca od kuchni. Dzięki tej wiedzy
można zwiększyć szanse na druk: uniknąć błędów, uwypuklić mocne strony
składanej pracy.
2. Jak pisać „wysokiej jakości” artykuły? Jak przełożyć na atrakcyjny tekst nasze
wyniki?
3. Wzajemne poznanie się i stworzenie bezpośrednich relacji między osobami
chcącymi publikować/publikującymi w czołowych czasopismach a osobami,
które pracują w redakcjach tych czasopism.
4. „Tricki” i największe/najgorsze pomyłki.
5. Opracowanie planu dalszego rozwoju tych kompetencji – dyskusja.
Pierwszego dnia zaczniemy zajęcia niekoniecznie z samego rana (by umożliwić
Państwu dojazd bez konieczności noclegu) i będziemy pracować nieco dłużej.
Drugiego dnia zaczniemy nieco wcześniej i pracować będziemy krócej, by warsztat
nie kolidował z rozpoczynającym się Zjazdem PSPS (zacznie się 3 września).
Koszt udziału w warsztacie: 105 PLN. W cenie zawarte są wszystkie koszty udziału
(poza noclegiem):
• wyżywienie (przerwy kawowe, kolacja),
• materiały na zajęcia.
Warsztat współfinansowany jest przez European Association of Social Psychology w
ramach Regional Grants.
Liczba miejsc: 20.

Zapisy.
Decyduje kolejność zgłoszeń + jesteśmy zobligowani przez EASP, by wspierać
„młodych naukowców”: połowa uczestników nie powinna być starsza niż 38 lat.
Uwaga! Proszę pamiętać, że warsztat nie jest adresowany wyłącznie do osób
młodszych stażem. Zapraszamy wszystkich! Dlatego też proszę o poinformowanie
Państwa współpracowników o tej inicjatywie.
Bardzo proszę o przesyłanie zgłoszeń na mój adres: wkulesza@swps.edu.pl. W tytule
proszę wpisać Warsztat PSPS. W treści proszę o podanie:
1. Imienia
2. Nazwiska
3. Określenie, czy kwalifikują się Państwo do tytułu „młodego” naukowca:
tak/nie (oczywiście proszę wybrać ☺)
4. Afiliacji naukowej
5. Adresu email
6. Telefonu komórkowego
Serdecznie pozdrawiam,
Wojciech Kulesza

