
 

 

 

 

 

 

 

Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego 

Katedra Pedagogiki i Innowacyjnej Edukacji Politechniki Lwowskiej 

 

mają zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej  

konferencji naukowo-dydaktycznej 

„Formuła sukcesu w nauce i kształceniu językowym”  

organizowanej z okazji 75-lecia nauki polskiej we Wrocławiu 

 

pod patronatem  

Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. Cezarego Madryasa 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adama Jezierskiego 

Rektora Politechniki Lwowskiej prof. dr hab. Yuriya Bobalo 

 

Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2020 r. we Wrocławiu  

 

Przewodniczące konferencji:  

doc. dr Irina Modrzycka (Politechnika Wrocławska),  

mgr Aleksandra Matkowska (Uniwersytet Wrocławski),  

prof. dr hab. Natalia Mukan (Politechnika Lwowska). 

 

Cel konferencji: 

Sukces jest pojęciem względnym i wielowymiarowym, również w procesie badawczym oraz 

w działalności dydaktycznej. Jakie elementy składają się na sukces w uczeniu się i nauczaniu 

języków obcych? Czy sukces nauczyciela akademickiego jest również sukcesem studenta? 

Czy sukces może być traktowany jako czynnik motywujący do dalszej nauki czy główny cel 

w procesie dydaktycznym? Zadaniem konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi na powyższe 

pytania, próba określenia czynników determinujących i uwarunkowań sukcesu oraz wymiana 

doświadczeń uczestników konferencji z różnych ośrodków akademickich i różnych krajów w 

osiąganiu sukcesu zawodowego. Do udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli 

akademickich, lingwistów, glottodydaktyków, pedagogów oraz przedstawicieli innych 

dyscyplin naukowych. 

 

Obrady skupione będą na następujących zagadnieniach: 

1. Podejście interdyscyplinarne kluczem do sukcesu w badaniach lingwistycznych. 

2. Sukcesy i nowe kierunki rozwoju lingwistyki i glottodydaktyki w XXI wieku. 

3. Językowy obraz nowoczesnego świata: język i poznanie, język i emocje, język i 

kultura, język i komunikacja, język i styl. 

4. Akademicki savoir-vivre – kultura języka w kontekście kultury akademickiej. 

5. Wysoka jakość kształcenia językowego jako gwarant sukcesu absolwentów szkół  

wyższych na rynku pracy. 

6. Jakość dydaktyki akademickiej: mierzalność, weryfikacja, zapewnienie, zarządzanie. 

7. Nowe technologie, nowatorskie metody i techniki nauczania języków obcych w szkole 

wyższej. 



8. Nauczanie języków obcych w zinternacjonalizowanym procesie kształcenia. 

9. Kompetencje przedmiotowe i dydaktyczne w nauczaniu języka specjalistycznego. 

10. Organizowanie i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela akademickiego. 

 

Miejsce konferencji: 

Konferencja będzie się odbywać na terenie Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu 

Wrocławskiego.  

 

Sesje plenarne: 

W sesjach plenarnych wystąpią zaproszeni eksperci - naukowcy i glottodydaktycy 

specjalizujący się w zagadnieniach związanych z tematem konferencji.  

 

Sekcje tematyczne: 

Zgłoszone referaty zostaną przedstawione w poszczególnych sekcjach tematycznych i 

językowych.  

 

Warsztaty:  

Do prowadzenia warsztatów zapraszamy trenerów, psychologów oraz nauczycieli praktyków, 

którzy chcieliby przedstawić ciekawe rozwiązania i dobre praktyki zapewniające sukces i 

efektywne nauczanie języków obcych na uczelni wyższej. 

 

Język konferencji:  

Językami roboczymi konferencji będą język polski i język angielski. Zaplanowane są również 

sekcje językowe prowadzone w języku niemieckim, rosyjskim i ukraińskim. 

 

Formy uczestnictwa w konferencji: 

1. Uczestnictwo z referatem (30 minut na sesji plenarnej, 15 minut w sekcji tematycznej 

        i językowej); 

2. Uczestnictwo w formie zorganizowania warsztatu (45 minut); 

3. Uczestnictwo bez referatu.  

Uwaga: 

Komitet naukowy zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia referatów niezgodnych z tematem 

konferencji. 

 

Po konferencji planowana jest publikacja materiałów konferencyjnych w formie 

elektronicznej na stronie internetowej konferencji. Komitet naukowy zastrzega sobie prawo 

do nieprzyjęcia artykułów niespełniających wymagań stawianych tekstom naukowym. 

 

Ważne terminy: 

- Zgłoszenie wystąpień z referatem do 29.02.2020. 

- Potwierdzenie przyjęcia referatu przez Komitet naukowy do 20.03.2020. 

- Zgłoszenie udziału bez wystąpienia do 15.05.2020. 

 

Opłata konferencyjna wynosi: 

I. Dla uczestników z referatem: 

a) w I terminie (do 31.03) - 390 PLN / 90 € 

b) w II terminie (od 1.04 do 31.05) -  430 PLN / 100 € 

II. Dla  uczestników bez referatu: 

a) w I terminie (do 29.02) - 430 PLN / 100 € 

b) w II terminie (od 1.03 do 31.05) - 450 PLN / 105 €. 



Numery kont bankowych: 

15 1090 2503 0000 0001 3349 6327 (PLN) 

60 1090 2398 0000 0001 4384 1354 (EUR) 

Odbiorca: 

Uniwersytet Wrocławski 

Plac Uniwersytecki 1 

50-137 Wrocław 

Tytuł przelewu: konferencja 2020 + imię i nazwisko uczestnika 

 

Opłata konferencyjna pokrywa:  

materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, 2 lunche,  przyjęcie 

koktajlowe (19.06), uroczystą kolację (20.06) oraz koszty przygotowania publikacji. Opłata 

konferencyjna nie pokrywa kosztów noclegu i podróży. 

 

Zgłoszenia: 

W przypadku zgłoszenia uczestnictwa z referatem lub warsztatami należy wypełnić formularz 

rejestracyjny nr 1 na stronie konferencji, dołączyć abstrakt referatu lub opis warsztatów oraz 

biogram autora (w języku polskim i angielskim) i przesłać go do 29.02.2020, a także 

terminowo uiścić opłatę konferencyjną. 

Autorzy zgłoszonych wystąpień zostaną poinformowani do 20.03.2020 roku, czy temat 

referatu lub warsztatów został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet naukowy konferencji. 

W celu zgłoszenia uczestnictwa bez wystąpienia należy wypełnić formularz rejestracyjny nr 2 

na stronie  konferencji i terminowo uiścić opłatę. Wszystkie zgłoszenia będą potwierdzane 

drogą mailową. Liczba uczestników jest ograniczona. 

 

Więcej informacji o konferencji i formularze rejestracyjne znajdują się na stronie internetowej 

konferencji: http://konferencjaWroclaw2020.edu.pl 

 

 

Przewodniczące konferencji 

 

 

 

http://konferencjawroclaw2020.edu.pl/

