
KONFERENCJA NAUKOWA

Nauczanie języków obcych 
na potrzeby rynku pracy

22-24 CZERWCA 2015 r.
organizowana w ramach projektu „PWP – 

Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy” *

KOMUNIKAT KONFERENCYJNY

Niniejszym przesyłamy Państwu informacje praktyczne związane z organizowaną w KUL  
konferencją naukową.

* Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby 
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego 
uczelni).

1. Wykłady plenarne
Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że wykłady plenarne wygłoszą:

prof. Elżbieta Gajewska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
prof. Alicja Pstyga, Uniwersytet Gdański
dr Małgorzata Spychała, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. Sambor Grucza, Uniwersytet Warszawski
prof. Artur Gałkowski, Uniwersytet Łódzki
prof. Jarosław Krajka, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie

Sesje plenarne i referaty będą odbywały się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 
przy Alejach Racławickich 14, Gmach  Główny (GG).



Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do Lublina!
Organizatorzy

neofilologie@kul.pl

2. Zakwaterowanie
Uczestnikom konferencji proponujemy zakwatero-
wanie w hotelach znajdujących się w bezpośrednim 
sąsiedztwie KUL i miejsca obrad (pieszo ok. 10 min).  

 Hotel Huzar 
20-043 Lublin
ul. Spadochroniarzy 9
tel. +48 81 533 05 36
recepcja.huzar@hotelewam.pl

 Hotel Młyn
20-034 Lublin
Al. Racławickie 23a
tel. 81 536 70 20
http://www.hotel-mlyn.lublin.pl; recepcja@hotel
-mlyn.lublin.pl

 Hotel Mercure
20-037 Lublin
Racławickie 12
tel. 81 533 20 61
http://www.accorhotels.com/pl/hotel-3404-hotel
-mercure-lublin-centrum/index.shtml

 Hotel Campanile Lublin
20-072 Lublin
ul. Lubomelska 14-16
tel. 81 531 84 00 
http:// www.campanile.com/pl/hotels/campanile
-lublin; lublin@campanile.com

3. Opłata konferencyjna
Przypominamy o konieczności uiszczenia opłaty 
konferencyjnej w wysokości 200,00 zł w terminie 
do 30 maja 2015 r.

Opłatę konferencyjną należy wpłacać na konto: 
Fundacja Rozwoju KUL 
Aleje Racławickie 14 
20-950 Lublin
nr konta: 86 1540 1144 2001 6402 7007 0002 
z dopiskiem: konferencja neofilologie

Opłata konferencyjna obejmuje całodzienne wyży-
wienie w trakcie trwania konferencji oraz przerwy 
kawowe, materiały konferencyjne, druk tomu konfe-
rencyjnego oraz udział w programie artystycznym.

4. Wskazówki dotyczące dojazdu 
Osoby przyjeżdżające do Lublina pociągiem mogą dotrzeć do 
miejsca obrad oraz do Hotelu Mercure:
 trolejbusem nr 150 (przystanek przed budynkiem Dworca 

Głównego PKP) 
 autobusem nr 13 (przystanek po lewej stronie wychodząc 

z budynku Dworca Głównego PKP).

W obydwu przypadkach należy wysiąść na przystanku  
OGRÓD SASKI lub KUL; budynek KUL i hotel Mercure mieszczą 
się w połowie drogi między podanymi przystankami.  
Aby dotrzeć do hotelu Campanile należy wysiąść na 
przystanku OGRÓD SASKI; do hoteli Młyn i Huzar należy 
wysiąść na przystanku SPADOCHRONIARZY. 

Z dworca PKP można także wziąć taksówkę. Postój taxi 
znajduje się przed wejściem do budynku Dworca Głównego 
PKP. Cena przejazdu do KUL lub hotelu wynosi ok. 15-20 zł. 
Czas przejazdu to ok. 10 min. 

Osoby przyjeżdżające do Lublina autobusem PKS lub 
autokarem np. Polski Bus mogą dotrzeć do miejsca obrad 
i do Hotelu Mercure autobusami komunikacji miejskiej nr 002, 
10, 18, 57. Przystanek wszystkich ww. autobusów nazywa się 
Dworzec Główny PKS przy  
Al. Tysiąclecia (z tyłu przystanku Hala Nova, z przodu  
Plac Zamkowy i zamek). 

Wszystkie ww. autobusy zatrzymują się na przystanku  
OGRÓD SASKI lub KUL w połowie drogi między budynkiem 
KUL i Hotelu Mercure. 

Do hoteli Huzar i Młyn najlepiej dojechać z Dworca 
PKS autobusami nr 18 oraz 57 i wysiąść na przystanku 
SPADOCHRONIARZY. 

Bilety komunikacji miejskiej można kupić w kiosku na 
dworcu lub w automatach w pojazdach (automaty przyjmują 
wyłącznie monety). Cena biletu komunikacji miejskiej wynosi 
2,80 zł. Czas dojazdu z Dworca Głównego PKP i PKS do KUL 
wynosi ok. 15 min. 

5. Program konferencji
Trwają prace nad programem konferencji, który zostanie 
podany Państwu do wiadomości w połowie maja br. 
Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszej stronie www.
kul.pl/neofilologie. W najbliższych tygodniach przekażemy 
również Państwu informacje o planowanych wydarzeniach 
kulturalnych w ramach organizowanej konferencji.

Wszelkie pytania, sugestie prosimy kierować pod adres:


