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Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 

zaprasza do udziału 

w konferencji naukowo-dydaktycznej pt. 

 

Języki specjalistyczne: definicja, dydaktyka, dylematy 

 

Konferencja odbędzie się 3 marca 2017 r. w Katowicach 

w siedzibie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA), 

Katowice, ul. Bankowa 11a 

 

 

 

 

 



Celem konferencji jest próba zdefiniowania języka specjalistycznego w szerokim zakresie 

kontekstów jego funkcjonowania, w szczególności w procesie dydaktycznym. Ważnym tematem 

obrad będą problemy kształcenia specjalistów w zakresie języków specjalistycznych jak również 

zagadnienia naukowe nurtujące ich badaczy. 

Konferencja adresowana jest do wszystkich nauczycieli języków obcych, pracowników 

naukowych i dydaktycznych, specjalistów i tłumaczy, doktorantów i studentów 

zainteresowanych aktualnymi problemami językoznawczymi oraz glottodydaktycznymi 

w zakresie języków specjalistycznych. 

Zapraszamy do wymiany poglądów, wizji i doświadczeń w zarysowanym obszarze tematycznym. 

Towarzyszyć nam będzie refleksja na temat roli języków specjalistycznych we współczesnym 

świecie oraz szans i możliwości nabywania kompetencji w tym zakresie.  

Chcemy także wymienić poglądy na temat relacji pomiędzy językiem specjalistycznym a wiedzą 

fachową, sposobami jej nabywania i miejscem w pracy nauczyciela, tłumacza a także studenta 

i absolwenta. 

Konferencja oferuje wykłady plenarne ekspertów w dziedzinie językoznawstwa, warsztaty 

praktyczne dla uczących (się) specjalistycznego języka obcego w różnych kontekstach edukacji 

językowej (na wyższej uczelni, w szkole, w firmie) oraz sesje indywidualne uczestników.   

Prezentacje indywidualne zaproponowane przez uczestników konferencji są zaplanowane na 

30 minut, w tym 20 minut to prezentacja, a 10 minut dyskusja.   

Językami konferencji będą język polski, angielski, francuski, niemiecki i rosyjski.  

 

Wykłady plenarne wygłoszą:  

dr hab. prof. AJD Piotr Mamet, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - wykład pt. 

„Angielski język biznesu czy biznes w języku angielskim – problemy teoretyków i dydaktyków” 

dr hab. prof. UR Marcin Grygiel, Uniwersytet Rzeszowski - wykład pt. „Nauczyciel? 

Tłumacz? A może specjalista językowy? Kogo mamy uczyć na studiach filologicznych?” 

 

Prosimy o nadsyłanie streszczeń proponowanych wystąpień indywidualnych do dnia 

14 listopada 2016 r. w formie elektronicznego formularza dostępnego na stronie konferencji: 

www.konferencjaspnjo.us.edu.pl.  

 

 

 



Ważne daty i informacje:  

14 listopada 2016 r. Nadsyłanie zgłoszeń propozycji prezentacji indywidualnych 

30 listopada 2016 r.   Potwierdzenie przyjęcia prezentacji indywidualnych. 

15 stycznia 2017 r.     
 

Rejestracja udziału w konferencji dla prelegentów i uczestników 
bez wystąpień oraz wniesienie opłaty na podane konto 

 

Koszt pełnego udziału w konferencji (z wystąpieniem i możliwością publikacji artykułu 

w planowanej monografii tematycznej) wynosi 275 zł, koszt uczestnictwa bez prezentacji 

i publikacji to 180 zł.   

Wpłaty należy przesyłać na konto 34 1050 1214 1000 0007 0131 0369 dodając w opisie wpłaty 

numer konferencji KNFR31000116 oraz imię i nazwisko uczestnika. Termin wniesienia opłaty 

upływa 15.01.2017 r.   

Wszystkie informacje dotyczące konferencji na stronie www.konferencjaspnjo.us.edu.pl 

 

Komitet Naukowy:  

prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, Uniwersytet Śląski 
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Uniwersytet Śląski w Katowicach 

dr hab. prof. AJD Piotr Mamet, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

dr hab. Adam Wojtaszek, Dyrektor Instytutu Języka Angielskiego, Uniwersytet Śląski 

w Katowicach 

dr Bożena Czekańska-Mirek, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Uniwersytet Śląski 
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dr Grażyna Kiliańska-Przybyło, Instytut Języka Angielskiego, Uniwersytet Śląski 
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Komitet Organizacyjny:   

mgr Ryszard Kalamarz, Przewodniczący tel.: 602245982, e-mail: ryszard.kalamarz@us.edu.pl  

mgr Jadwiga Nabielska, Sekretarz  tel.: 605738883, e-mail:  jadwiga.nabielska@us.edu.pl    

mgr Małgorzata Gępka, Koordynator  tel.: 601521115, e-mail: malgorzata.gepka@us.edu.pl 


