
 

Katedra Filologii Angielskiej  

ul. J. Słowackiego 114/118  

 

ZAPROSZENIE NA  

 Konferencję naukową  

Philological Studies: Interdisciplinary and Multidimensional 

Approaches  

(Interdyscyplinarność i wielowymiarowość nauk filologicznych) 

6  listopada 2015 r. 

Planowana konferencja ma na celu stworzenie bardzo szerokiego forum wymiany doświadczeń osób 

reprezentujących różne obszary nauk filologicznych (językoznawstwo, literaturoznawstwo, metodyka, 

przekładoznawstwo itp). Współczesne badania językoznawcze i literaturoznawcze mają charakter 

interdyscyplinarny i wielowymiarowy – spajają różnorodne dziedziny nauk, nie tylko humanistycznych. Podczas 

konferencji podjęta zostanie próba ustalenia miejsca i określenia perspektyw rozwoju nauk filologicznych w XX i 

XXI wieku, a także ich znaczenia dla współczesnej humanistyki.  

Uczestnicy będą mieli także szansę prezentacji wyników prowadzonych przez nich badań w dziedzinach 

humanistycznych.  

Takie globalne spojrzenie na nauki filologiczne jest niezmiernie ważne, ponieważ pokazuje, iż dzięki integracji 

różnorodnych dziedzin w badaniach językoznawczych i literaturoznawczych  pojawiają się nowe interesujące 

wątki. Wiele nierozwiązanych problemów i pytań, kiedyś pozostawionych bez odpowiedzi, może być podjętych 

na nowo dzięki połączeniu wysiłku naukowców reprezentujących różne pola badawcze. 

 

Zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji wystąpień dotyczących następujących obszarów 

tematycznych: 

 Nowoczesne technologie w edukacji językowej 

 Nowe metody nauczania języków obcych 



 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

 Systemy edukacji językowej w innych krajach  

 Nauczanie języka polskiego jako obcego 

 Kształcenie szkolne a akademickie  

 Edukacja językowa małych dzieci  

 Nauczanie różnych sprawności językowych (np. mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie) 

 Polski system egzaminów językowych – refleksje  

 Kształcenie nauczycieli języków obcych  

 Współczesne teorie językoznawcze – możliwość przeniesienia teorii w praktykę 

 Kulturowe aspekty nauczania języków obcych 

 Przekład literacki 

 Przekład tekstów specjalistycznych 

 Indywidualne podejście do ucznia  

 Czytanie na nowo tekstów kanonu literatury światowej (tzw. re-reading) 

  Nowe trendy i teorie w literaturze 

  Kultura popularna wkradająca się do literatury 

 Dylematy stylizacji 

 Współczesne eksploracje poetyckie  

  Teorie feministyczne w tekstach współczesnych pisarzy i poetów  

  Zagadnienie jedzenia w tekstach literackich 

 Prezentacja wyników własnych badań uczestników 

 

Lista ta nie ma charakteru wyczerpującego.  

Z założenia konferencja ma mieć charakter międzynarodowy, jednak przy braku 

zagranicznych prelegentów organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany statusu 

konferencji na ogólnokrajową.  

Języki konferencji: angielski i polski  

Miejsce obrad: Katedra Filologii Angielskiej, Filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie 

Trybunalskim, ul. J. Słowackiego 114/118, Budynek B.  

Opłata konferencyjna:  uczestnicy czynni (wygłaszający referaty) - 220zł (opłata uwzględnia przerwy 

kawowe, a w trakcie nich drobny poczęstunek, obiad oraz publikację monografii wybranych 

artykułów – po uzyskaniu pozytywnej recenzji)  

Ważne terminy: Na propozycje zgłoszeń czekamy do 25 października 2015 r. (informację o akceptacji 

tematu otrzymacie Państwo do 28 października 2015 r.). Opłata konferencyjna musi być uiszczona do 



końca października 2015r. Proszę o przesłanie formularza zgłoszeniowego na podany adres:  

konferencja_naukowaujk@onet.pl 

Opłatę należy przelać na numer konta: Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach 

nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, w tytule umieszczając 

dopisek Konferencja- interdyscyplinarność. Faktury są wystawiane wyłącznie na osobę lub instytucję 

dokonującą wpłaty. Nie ma możliwości wprowadzania późniejszych zmian.  

Uczelnia nie pokrywa kosztów dojazdu, noclegu ani dodatkowego wyżywienia. 

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji opłata nie jest zwracana.  

Organizator Konferencji: 

Katedra Filologii Angielskiej 

Kierownik naukowy: dr Agnieszka Stanecka 

dr Dorota Gonigroszek  

Sekretariat Konferencji: dr Monika Gregorowicz-Cap 

 

W niedalekim sąsiedztwie budynku Filii UJK znajdują następujące hotele: 

 Hotel Mercure*** 

tel.  44 684 00 00 

ul. Armii Krajowej 22c 

http://www.mercure-piotrkow-trybunalski-vestil.com 

 

Hotel BEST WESTERN*** 

tel.  44 649 43 00 

ul. Grota Roweckiego 5 

http://www.bestwesterntrybunalski.pl 

 

Hotel Staromiejski*** 

tel.  44 615 58 56 

Rynek Trybunalski 1 



http://www.hotelstaromiejski.com.pl 

 

Hotel Altamira***  

tel. 44 733 61 80 

ul. Dmowskiego 38  

http://www.hotel-altamira.pl 

Noclegi zapewnia także uniwersytecki Dom Studenta  (zalecana wczesna rezerwacja), Słowackiego 

114/118, nr tel. 44 732 74 42 

 

 


