KONFERENCJA PTN 2016
Rola różnic indywidualnych w uczeniu się i nauczaniu języków obcych
Słupsk, 5-7 września 2016 r.
Drugi komunikat konferencyjny
Szanowni Państwo, Członkowie i Sympatycy Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego,
chcielibyśmy przedstawić ofertę zakwaterowania w różnych wersjach cenowych dla uczestników
konferencji: Rola różnic indywidualnych w uczeniu się i nauczaniu języków obcych.
Wersja budżetowa
·

·

Noclegi w Domu Studenta, ul. Arciszewskiego 22 (ok. 20-25 min. pieszo od miejsca
obrad lub bezpośredni dojazd linią autobusową nr 1). Cena za pokój dwuosobowy: 39
zł/osoba, pokój jednoosobowy: 50 zł/osoba. http://www.tanienoclegi.slupsk.pl/pl/2cennik.html. DS jest po remoncie. Łazienka dzielona na 4 pokoje. Istnieje możliwość
dokupienia śniadań za ok. 15 zł. przy minimum 8 osobach. Jeżeli Państwo wybieracie
tę opcję, proszę podać informację, czy ma to być pokój jedno-, czy dwuosobowy oraz
daty noclegów do 30 marca 2016 r., wraz z formularzem zgłoszeniowym.
Hotel PTTK Mikołajek, ul. Szarych Szeregów 1 (10 min. pieszo od miejsca obrad).
Cena 75-120 zł. http://www.pttkslupsk.tp1.pl/

Hotele dwugwiazdkowe i trzygwiazdkowe (wszystkie oferują nocleg ze śniadaniem,
usytuowanie ok. 10 min. pieszo od miejsca obrad, blisko dworca PKP i centrum miasta)
·
·
·
·

Hotel Atena ** ul. Kilińskiego 7. Cena 160-210 zł. http://hotelatena.slupsk.pl/
Hotel Zamkowy** ul. Dominikańska 4. Cena ok 150 zł. http://www.booking.com/
Hotel Piast ** ul. Jedności Narodowej 3. Cena 165-200 zł.
http://www.hotelpiast.slupsk.pl/
Hotel Staromiejski*** ul. Jedności Narodowej 4. Cena ok 180 zł.
http://www.booking.com/

Hotele trzygwiazdkowe o podwyższonym standardzie:
·
·

Pod Kluką*** ul. Kaszubska 22. Ok 15 min. pieszo od miejsca obrad. Cena ok 230 zł.
http://www.hotelpodkluka.pl/
Willa Intryga*** ul. Kozietulskiego 2-3. Ok 20 min. pieszo od miejsca obrad. Cena
ok. 185 zł. http://www.intryga.com/

Na podanych stronach internetowych znajdują się pozostałe informacje o hotelach: telefony
kontaktowe, mapy dojazdu oraz szczegółowe informacje o pokojach.

Zapraszamy wszystkich członków PTN oraz osoby zainteresowane do uczestnictwa w konferencji.

Przypominamy, że termin nadsyłania zgłoszeń z propozycjami referatów/warsztatów wraz z
abstraktami (150–200 słów) upływa 31 marca 2016 roku. Informacja o akceptacji tematu
referatu/warsztatu zostanie przekazana do 15 maja 2016 roku.
Podczas obrad planujemy wykłady plenarne wiodących autorytetów z dziedziny akwizycji i
dydaktyki językowej z Polski. Do chwili obecnej swój udział w konferencji potwierdzili:
·

prof. AP dr hab. Adriana Biedroń (Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku)

·

dr hab. Anna Jaroszewska (Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego)

·

prof. UAM dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj (Instytut Filologii Romańskiej UAM)

·

prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)

·

prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak (Wydział Filologiczny, Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Koninie, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Kaliszu)

·

prof. UO dr hab. Ewa Piechurska-Kuciel (Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu
Opolskiego)

Konferencja odbędzie się w budynku Akademii Pomorskiej w Słupsku, przy ul.
Słowiańskiej 8. Opłata konferencyjna dla członków PTN wynosi 370 zł, natomiast dla
pozostałych uczestników 420 zł. Obejmuje ona koszty materiałów konferencyjnych, obiadów,
bankietu, a także koszty organizacyjne i wydawnicze.
Numer konta, na który należy kierować wpłaty to: 62 1240 3770 1111 0000 4068 0604
Akademia Pomorska w Słupsku, 76-200 Słupsk Arciszewskiego 22 a, z dopiskiem w treści
wpłaty: wpłata subkonto 249-511 Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
PTN + imię i nazwisko.
Termin płatności oraz przesłania upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu
upływa 15 czerwca 2016 roku.
Informacje o konferencji znajdą Państwo również na stronie Polskiego Towarzystwa
Neofilologicznego: www.poltowneo.org. oraz na stronie Instytutu Neofilologii Akademii
Pomorskiej w Słupsku: www.neofilologia.apsl.edu.pl
Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres: konferencja.ptn.2016@gmail.com
W imieniu Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. prof. AP Adriana Biedroń

