
 

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ 

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO 

Zakład Współczesnych Języków Zachodnio
i Południowosłowiańskich 
Zakład Badań Kontrastywnych i Glottodydaktyki

 
 

zaprasza 

PERSPEKTYWY

I LINGWISTYKI SŁOWIAŃSKIEJ W XXI WIEKU,

która odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego

Celem międzynarodowego spotkania naukowego 

nad następującymi kręgami tematycznymi:

� nowe techniki i metody nauczania języków słowiańskich jako obcych na 

poziomie uniwersyteckim;

�  innowacyjność i innowacje w uczeniu się i nauczaniu języków słowiańskich;

�  ocenianie i ewaluacja: tradycyjne, nowoczesne i alternatywne narzędzia 

pomiaru i sposoby ewaluacji;

�  proces indywidualizacji kształcenia studentów w obrębie języków 

słowiańskich; 

�  tutoring jako nowa metoda i/lub wyzwanie dydaktyczne na poziomie 

uniwersyteckim 

� problemy certyfikacji biegłości w zakresie języków słowiańskich (ogólnych i 

specjalistycznych);

 

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ   

 

Zakład Współczesnych Języków Zachodnio-  

Zakład Badań Kontrastywnych i Glottodydaktyki 

zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową

PERSPEKTYWY GLOTTODYDAKTYKI 

LINGWISTYKI SŁOWIAŃSKIEJ W XXI WIEKU,

tóra odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego

w Sosnowcu, 

w dniach 14-15 listopada 2019 roku 

Celem międzynarodowego spotkania naukowego będzie wymiana poglądów i dyskusja 

i tematycznymi:  

nowe techniki i metody nauczania języków słowiańskich jako obcych na 

poziomie uniwersyteckim; 

innowacyjność i innowacje w uczeniu się i nauczaniu języków słowiańskich;

i ewaluacja: tradycyjne, nowoczesne i alternatywne narzędzia 

pomiaru i sposoby ewaluacji; 

proces indywidualizacji kształcenia studentów w obrębie języków 

tutoring jako nowa metoda i/lub wyzwanie dydaktyczne na poziomie 

emy certyfikacji biegłości w zakresie języków słowiańskich (ogólnych i 

specjalistycznych); 

na Międzynarodową Konferencję Naukową 

GLOTTODYDAKTYKI  

LINGWISTYKI SŁOWIAŃSKIEJ W XXI WIEKU, 

tóra odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego  

 

będzie wymiana poglądów i dyskusja 

nowe techniki i metody nauczania języków słowiańskich jako obcych na 

innowacyjność i innowacje w uczeniu się i nauczaniu języków słowiańskich; 

i ewaluacja: tradycyjne, nowoczesne i alternatywne narzędzia 

proces indywidualizacji kształcenia studentów w obrębie języków 

tutoring jako nowa metoda i/lub wyzwanie dydaktyczne na poziomie 

emy certyfikacji biegłości w zakresie języków słowiańskich (ogólnych i 



�  leksyka, składnia, semantyka i pragmalingwistyka słowiańska; 

� badania korpusowe w obrębie języków słowiańskich; 

� badania konfrontatywne języków słowiańskich; 

� komunikacja międzykulturowa; 

�  polityka językowa. 

 

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień, zapraszamy do 

zgłaszania udziału w konferencji w terminie do 31 lipca 2019 r. Informacje o akceptacji 

zgłoszenia zostaną przesłane do 31 sierpnia 2019 r. Komitet Organizacyjny zastrzega 

sobie prawo wyboru referatów.   

Językami konferencji są wszystkie języki słowiańskie oraz język angielski. Planowany  czas  

prezentacji  referatu:  15-20  minut.   

Przewidujemy  opłatę  konferencyjną w  wysokości  550  złotych  (140  Euro) ,  

obejmującą:  materiały  konferencyjne,  przerwy  kawowe,  obiady,  uroczystą  kolację, 

wydanie monografii naukowej.   

Zgłoszenia (na załączonym formularzu) prosimy przesyłać na adres: 

konferencja.perspektywy@gmail.com  

Numer  konta  bankowego  do  wniesienia  opłaty  konferencyjnej  oraz szczegółowe 

informacje zostaną  podane  w osobnej korespondencji mailowej.  

Wszystkie  informacje,  terminarz  oraz  program  konferencji  będą  dostępne  na  

stronie www.slaw.us.edu.pl/konferencje 

  

Komitet organizacyjny:  
dr hab. Mariola Szymczak-Rozlach 

 dr Magdalena Błaszak 
dr Sylwia Sojda 

  
Opiekunowie naukowi:                                                           
dr hab. Mariola Szymczak-Rozlach 
prof. UŚ dr hab. Robert Bońkowski 

                                                                                                                                                    

   

  


