
 
 
 

                        
INSTYTUT KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ I INTERKULTUROWEJ 

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ 
U N I W E R S Y T E T    W A R S Z A W S K I 

 
W dniu 23 marca 2018 r. (piątek) w Warszawie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w budynku 

przy ul. Szturmowej 4 odbędzie się piąta konferencja naukowa z cyklu 
                                          „SPÓJNOŚĆ TEKSTU SPECJALISTYCZNEGO” 
Organizatorem konferencji jest Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej WLS UW. 

Zapraszamy przedstawicieli środowiska językoznawców, wykładowców, nauczycieli języków obcych, 

osoby zainteresowane problematyką lingwistyki tekstu. Referaty mogą być wygłoszone 

w następujących językach: polski, angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański. 

Obrady konferencji będą się odbywać bez podziału na sekcje językowe. W związku z tym uczestnicy 

wygłaszający referaty w językach obcych proszeni są o dodatkowe przedstawienie głównych tez 

wystąpienia w języku polskim (np. w postaci materiałów rozdawanych słuchaczom lub prezentacji 

w języku polskim towarzyszącej referatowi w języku obcym). Przewidujemy dwie podstawowe grupy 

tematyczne: „Spójność tekstu specjalistycznego” i „Spójność terminologiczna w tekście 

specjalistycznym”.  
Rejestracja osób wygłaszających referaty odbywa się za pośrednictwem formularza Google 

dostępnego pod adresem https://goo.gl/forms/6t8WI77H06FGxs113 i trwa do 31 grudnia 2018 r. 

Osoby pragnące uczestniczyć w konferencji bez wygłoszenia referatu (bezpłatnie) prosimy o krótką 

deklarację chęci przyjazdu pocztą elektroniczną na jeden z podanych poniżej adresów. Na te adresy 

prosimy również kierować ewentualne pytania. Koszt uczestnictwa w konferencji z wygłoszeniem 

referatu wynosi 150,00 PLN. Uczestnictwo w konferencji bez wygłoszenia referatu jest bezpłatne. Po 

potwierdzeniu przez organizatorów akceptacji tematu referatu opłatę konferencyjną należy wpłacić w 

okresie 2 stycznia - 28 lutego 2018 r. na konto nr 74116022020000000060849609 z dopiskiem „STS-

2018”.  
Publikacje referatów przewidziane są w formie elektronicznej w ramach opłaty konferencyjnej. 

Program konferencji zostanie przesłany uczestnikom i wszystkim zainteresowanym w późniejszym 

terminie. Informacje dodatkowe można uzyskać mailowo od Komitetu Organizacyjnego konferencji. 

Organizatorzy konferencji nie biorą na siebie obowiązków związanych z ewentualnym 

zakwaterowaniem i zapewnieniem gorących posiłków. 
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