STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
serdecznie zaprasza do udziału
w
XV Konferencji Naukowo-Dydaktycznej
KSZTAŁCENIE WIELOJĘZYCZNE, INTERKULTUROWE I INTEGRUJĄCE
W SZKOLE WYŻSZEJ
Wrocław, 24 - 25 września 2015 r.

Znajomość wielu języków przekłada się na korzyści społeczne, ekonomiczne, osobiste
i zawodowe. Poszerza dostęp do informacji oraz szeroko pojętej kultury, wpływa na
mobilność, na kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na inne społeczeństwa. Jednym
z filarów europejskiej polityki językowej jest promocja wielojęzyczności, również na
poziomie szkolnictwa wyższego. Postuluje się zapewnienie studentom dostępu do jak
najbogatszej oferty językowej (zawierającej także języki o niewielkim zasięgu i języki rzadko
nauczane) oraz oferowanie całych programów studiów w językach obcych (co powinno
zwiększyć konkurencyjność oferty dydaktycznej na międzynarodowym rynku edukacyjnym).
Podkreśla się, że zdobywanie kompetencji językowych i interkulturowych w wielu językach
stanowi integralną część umiejętności niezbędnych absolwentom.
Konferencja organizowana przez Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej na
temat „Kształcenie wielojęzyczne, interkulturowe i integrujące w szkole wyższej” ma na celu
próbę odpowiedzi na pytania: czy i jak wielojęzyczność studenta/absolwenta uczelni
przekłada się na konkretne korzyści, jaki ma wpływ na rozwój jego kompetencji
międzykulturowych oraz postawę wobec innych. Chcemy także podzielić się
doświadczeniami na temat wykorzystywania języków obcych w nauczaniu innych
przedmiotów oraz nauczania języka specjalistycznego na lektoratach.
Proponujemy, aby tematyka wystąpień koncentrowała się wokół następujących zagadnień:
1. Wielojęzyczność szansą na lepsze perspektywy zawodowe
- polityka językowa UE w zakresie wielojęzyczności (język ojczysty + przynajmniej 2 języki
obce) a realia w polskich uczelniach;
- wielojęzyczność oferty językowej na uczelni;
- wartości wynikające z wielojęzyczności;
- dialog pomiędzy uczelniami a rynkiem pracy.
2. Kształtowanie i rozwój kompetencji interkulturowych
- świadomość różnic kulturowych (np.: w komunikacji niewerbalnej i werbalnej)
- budowanie postawy tolerancji i otwartości na inne kultury;
- znaczenie kompetencji międzykulturowych w międzynarodowym środowisku pracy;
- ocena kompetencji językowych i interkulturowych;
- aspekty transferu międzyjęzykowego w nauczaniu i uczeniu się wielu języków.
3. Nauczanie integrujące: studiowanie w języku obcym
- zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe w szkołach wyższych;
- wady i zalety studiowania w języku obcym;
- nauczanie języka specjalistycznego na lektoratach – zakres i możliwości;
- zwiększanie mobilności i umiędzynarodawiania studiów.

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 września 2015 r. we Wrocławiu. Prosimy
o nadsyłanie zgłoszeń (Karta zgłoszenia uczestnictwa w załączeniu) w terminie do 31 maja
2015 r. na adres email: joanna.szczepaniak@pwr.edu.pl
Opłata konferencyjna w wysokości 250 zł obejmuje: udział w Konferencji, materiały
konferencyjne, przerwy kawowe, dwa lunche oraz uroczystą kolację.
Wpłaty należy dokonać do 31 maja 2015 r. na konto:
Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław (NIP 896-000-58-51)
37 1090 2402 0000 0006 1000 0434
podając w tytule: Konferencja SJO nr 488246
W przypadku zgłoszenia udziału w konferencji po 31 maja 2015 roku koszt konferencji
wynosi 300 zł.
W razie rezygnacji z udziału w konferencji opłata nie będzie zwracana, a materiały
konferencyjne zostaną przesłane pocztą. Istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji innej
osoby zamiast zgłoszonej.
Językiem konferencji będzie język polski i język angielski, ale przewidujemy również obrady
w sekcjach językowych.
Teksty referatów w wersji elektronicznej należy przesłać do 5 września 2015 r. Informacja
dla autorów dot. technicznych wymagań przygotowania referatów do publikacji znajduje się
pod adresem: www.konferencja.sjo.pwr.edu.pl
Planowany czas na wystąpienie z referatem: 15 min. Objętość referatu do 6 stron (wraz z
literaturą i streszczeniem w języku angielskim). Materiały konferencyjne nie będą
recenzowane. Za treść merytoryczną referatu odpowiedzialność ponosi autor.
Komitet programowy zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia referatu na Konferencję.
Referaty uczestników, którzy nie dokonali wpłaty, nie będą publikowane.
Wszystkie informacje o naszej Konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej Studium
Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej: www.konferencja.sjo.pwr.edu.pl.
Zapytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres email
joanna.szczepaniak@pwr.edu.pl lub zgłaszać telefonicznie: 71-320-31-87, 71-320-31-17
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.
W imieniu Komitetu programowego XV Konferencji Naukowo-Dydaktycznej
Doc. dr Irina Modrzycka
Dyrektor SJO
Politechniki Wrocławskiej

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
w XV Konferencji Naukowo-Dydaktycznej
KSZTAŁCENIE WIELOJĘZYCZNE, INTERKULTUROWE I INTEGRUJĄCE
W SZKOLE WYŻSZEJ
Wrocław, 24 - 25 września 2015 r.
Imię i nazwisko
Tytuł naukowy, stanowisko
Prezentowana filologia lub inna
dziedzina nauki
Miejsce pracy, adres
Telefon kontaktowy
Adres e-mailowy
Adres do korespondencji
(jeżeli jest inny niż podany wyżej)
Dane do faktury:
dokładny adres i NIP płatnika (jeżeli
faktura wystawiona będzie na zakład
pracy)
Zgłaszam referat w języku ……….
Tytuł referatu w języku polskim i
angielskim
Streszczenie wystąpienia (do programu konferencji, maks. 100 słów):

Zapotrzebowanie na sprzęt

* Zakwaterowanie uczestników we własnym zakresie.
Propozycje miejsc znajdują się na stronie internetowej Konferencji:
www.konferencja.sjo.pwr.edu.pl

