Koło Naukowe Studentów Psychologii (KNSP) jest najstarszym kołem działającym w Instytucie
Psychologii UO ( od roku akad. 1998/1999). Charakter KNSP od lat jest niezmienny. Tworzone są
sekcje, które dotyczą różnorodnych tematów psychologicznych w zależności od zainteresowań
studentów, dlatego jest ono otwarte dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać. Struktura KNSP ze
względu na sekcje zmieniała się co kilka lat. Powstawały różne sekcje np. Badań i Eksperymentów,
Kulturalna, Gender. Nowe zastępowały poprzednie, w zależności od potrzeb i zainteresowań
kolejnych roczników studentów. W roku akademickim 2015/2016 działały:
• sekcja badawcza
W ramach tej sekcji prowadzone były badania, eksperymenty z psychologii i dziedzin pokrewnych,
zgodne z zainteresowaniami studentów.
•

sekcja prasowa
Sekcja ta zajmowała się promocją organizowanych wydarzeń, poszerzając wiedzę z zakresu
psychologii reklamy.

•

sekcja warsztatowa
Działania sekcji obejmowały organizację szkoleń dla Członków Koła, a także treningi
prowadzenia warsztatów

Co miesiąc odbywały się również spotkania całego koła, na których dyskutowaliśmy, co jest dobre
a co należy poprawić w kole, aby sprawnie funkcjonowało.
Koło stara się poszerzać horyzonty poprzez różne działania. W tym roku dużo się działo, dlatego
opisujemy tylko wybrane wydarzenia. Do najciekawszych należały:
• Organizacja warsztatów dla członków koła oraz dla studentów psychologii i ludzi z
zewnątrz.
•

Organizacja cyklu spotkań „Psychologia w praktyce”, gdzie pracownicy UO prowadzili
ciekawe wykłady jak i warsztaty przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną.

•

Organizacja i prowadzenie Opolskiej Wiosny Psychologicznej trwającej od 11-15kwietnia
2016. Wydarzenie rozpoczęto Konferencją Naukową, a celem tych 5 dni była popularyzacja
wiedzy psychologicznej na terenie Opola i dotarcie do szerokiego grona osób
zainteresowanych psychologią, niezależnie od wieku.

•

Współpraca z innymi kołami Naukowymi na UO.

•

Przeprowadzanie wspólnych badań naukowych .

•

Wyjazdy np. do Warszawy. Celem była „Niewidzialna Wystawa”, podczas której
poznaliśmy i choć po części zrozumieliśmy świat ludzi niewidzących lub słabo widzących.

KNSP czeka właśnie na Ciebie!
kontakt: knsp.opole@gmail.com
https://www.facebook.com/knspUO/

