
 

 

Szkolenie metodologiczne 

 

Wykorzystywanie sprzętu laboratoryjnego do prowadzenia eksperymentów w naukach 

społecznych 

 

 

Organizator – Laboratorium Ekonomii Behawioralnej Instytutu Ekonomii i Finansów 

Uniwersytetu Szczecińskiego 

 

Cel szkoleń: 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aparaturą badawczą znajdującą się w 

Laboratorium Ekonomii Behawioralnej Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu 

Szczecińskiego oraz możliwością jego wykorzystania w badaniach społecznych. 

 

Adresaci szkoleń: 

Naukowcy i osoby zajmujące się lub chcące zająć się badaniami w obszarze ekonomii 

behawioralnej z wykorzystaniem eksperymentów jako metody badań naukowych.  

 

Forma i realizacja szkoleń: 

Szkolenia odbędą się w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Sale 

będą wyposażone w sprzęt dydaktyczny umożliwiający prowadzenie zajęć w formie 

wykładów i warsztatów. Warsztaty będą prowadzone w grupach maksymalnie 5-osobowych.  

Po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie jednostek modułowych uczestnicy 

szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający jego ukończenie. 

 

Zostanie wykorzystana następująca aparatura badawcza: 

• galwanometr – urządzenie do rejestracji aktywności elektrodermalnej (EDA), 

• kardiotachometr – urządzenie do rejestracji sygnału pletyzmograficznego (PPG), 

• elektromiograf – urządzenie do rejestracji mikroekspresji mięśni twarzy (fEMG), 

• elektroencefalograf – urządzenie do rejestracji fal mózgowych (EEG), 

• eye tracker – urządzenie do rejestracji gałek ocznych (eye tracking). 

 

 



 

 

Agenda szkolenia: 

5 maja 2022 r. (4 h) 

1. Wprowadzenie do ekonomii behawioralnej, 

2. Neurobiologiczne metody i techniki stosowane w ekonomii behawioralnej. 

6 maja 2022 r. (4 h) 

1. Warsztaty z wykorzystaniem aparatury badawczej gr. 1 

2. Podsumowanie szkolenia. 

11 maja 2022 r. (4 h) 

1. Warsztaty z wykorzystaniem aparatury badawczej gr. 2 

2. Podsumowanie szkolenia. 

12 maja 2022 r. (4 h) 

1. Warsztaty z wykorzystaniem aparatury badawczej gr. 3 

2. Podsumowanie szkolenia. 

 

Miejsce szkolenia: 

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Ekonomii i Finansów, ul. Mickiewicza 64, 

71-101 Szczecin. 

 

Koszt szkolenia: 

Szkolenie jest bezpłatne 

 

Komitet organizacyjny: 

dr hab. prof. US Rafał Nagaj 

dr Piotr Szkudlarek (piotr.szkudlarek@usz.edu.pl) 

dr Agata Wawrzyniak 

dr Barbara Wąsikowska 

 

Kontakt: 

Katedra Ekonomii, Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, 

ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin  


