Szkoła letnia

Analizy mediacji i moderacji w psychologii
Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnej szkole letniej dotyczącej
analiz mediacji i moderacji w badaniach naukowych, która odbędzie
się w dniach 25-27 września 2017 w Instytucie Psychologii
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Podczas
intensywnego, trzydniowego szkolenia uczestnicy nabędą umiejętność
przeprowadzania analiz mediacji i moderacji za pomocą dwóch
narzędzi: programu Amos oraz makra PROCESS dla SPSS. Na czas
szkolenia organizatorzy zapewniają uczestnikom komputery z
zainstalowanym oprogramowaniem.

Szkoła letnia otrzymała
akredytację Predictive
Solutions (dawniej SPSS
Polska).
Osoby, które ukończą
szkolenie otrzymają
certyfikat potwierdzający
nabyte umiejętności.

Dla kogo?

Zgłoszenia

Szkolenie jest skierowane przede
wszystkim do doktorantów
psychologii oraz wszystkich osób
zainteresowanych wykorzystaniem
analiz mediacji i moderacji
w swojej pracy naukowej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie
do 10 września 2017 r. formularza zgłoszeniowego dostępnego pod
adresem: szkolaletnia.badanie.net
Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w szkole letniej zostanie
przekazana mailowo do dnia 13 września 2017.
Możliwość zapisu w późniejszym terminie będzie uzależniona od
ewentualnych wolnych miejsc.
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Informacje szczegółowe

Liniowe zależności między zmiennymi
Idea mediacji i moderacji
Analiza mediacji w makro PROCESS dla SPSS: wprowadzenie do makra
PROCESS, analiza mediacji za pomocą okna dialogowego i języka
poleceń, wyznaczanie przedziału metodą bootstrap, analiza mediacji
z kilkoma mediatorami równoległymi i działającymi w serii
Analiza mediacji w Amos: wprowadzenie do Amos, rysowanie
i identyfikacja modelu, interpretacja wyników, różnice między mediacją
przeprowadzoną w makro PROCESS a mediacją przeprowadzoną w Amos
Analiza moderacji w Amos: porównania międzygrupowe
Analiza moderacji w makro PROCESS: za pomocą okna dialogowego
i języka poleceń, standaryzacja, ipsatyzacja, wizualizacja wyników,
moderatory binarne i liniowe, technika Johnsona-Neymana,
dwa równoległe moderatory, moderowana moderacja
Wprowadzenie do analizy procesu warunkowego: moderowana mediacja
i mediowana moderacja

Organizator:

Prowadzące:
mgr Ewa Skimina
mgr Ewa Topolewska-Siedzik
Termin: 25-27 września 2017,
codziennie 9:00-18:15
Miejsce: Instytut Psychologii,
Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3,
bud. 14, sala 1451
Limit miejsc: 15
Koordynator:
dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW
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