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Konferencja jest organizowana w ramach projektu współpracy ponadnarodowej „PWP – Kształcenie zawodowe na neofilolo-
giach KUL na potrzeby rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego (POKL.04.01.01-00-100/13) i realizowanego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przy współpracy z czterema 
partnerami zagranicznymi z Francji, Ukrainy i Rosji. 

Nauczanie języków obcych dla potrzeb zawodowych staje się coraz bardziej powszechne, a zainteresowanie nim rośnie w sze-
rokich kręgach potencjalnych odbiorców. Znajomość języków obcych do celów zawodowych jest dziś koniecznością w związku 
z rozwijającą się dynamicznie sytuacją społeczno-ekonomiczną na międzynarodowym rynku pracy. Szerokie perspektywy za-
trudnienia w różnych obszarach zawodowych sprawiają, że języki obce są obowiązkowym elementem kształcenia na różnych 
etapach edukacji (w szkołach średnich ogólnokształcących i technicznych, szkołach zawodowych, na uczelniach, kursach pody-
plomowych itp.). Nauczanie języków obcych pod kątem różnych potrzeb odbiorców, docelowych sektorów zatrudnienia oraz 
oczekiwań pracodawców wymaga głębokiej refleksji nad sposobami kształcenia, programami i treściami nauczania, a jednocze-
śnie zmusza środowiska edukacyjne do współpracy z przedstawicielami rynku pracy. 

Zamiarem organizatorów konferencji jest zgromadzenie w jednym miejscu i czasie nauczycieli języków obcych pracujących 
w różnych kontekstach edukacyjnych, w celu wzajemnej wymiany doświadczeń i poglądów na temat kształcenia specjali-
stycznego w językach obcych, jak również doprowadzić do integracji środowiska akademickiego z przedstawicielami świa-
ta pracodawców. Dlatego też, program konferencji obejmować będzie sesje plenarne, sesje tematyczne oraz panel główny z 
udziałem pracodawców i nauczycieli akademickich, które odbywać się będą w języku polskim. 
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Organizatorzy zapewniają wydanie drukiem tekstów wystąpień przed konferencją. Każdy z uczestników będzie 
mógł odebrać publikację w dniu przybycia. 

Harmonogram działań organizacyjnych:
 do 30 września 2014 r. – przesłanie formularzy zgłoszeniowych z propozycją referatu na adres:

neofilologie@kul.pl; 
 do 31 października 2014 r. – ocena nadesłanych abstraktów pod kątem zgodności z tematyką konferencji i  informacja 

o zakwalifikowaniu propozycji wystąpienia do publikacji;
 do 31 grudnia 2014 r. – przesłanie tekstów do publikacji na adres neofilologie@kul.pl; 
 do 28 lutego 2015 r. – recenzja naukowa nadesłanych tekstów i korekta autorska;
 marzec-czerwiec 2015 r. – druk monografii. 

UWAGA! W konferencji można także uczestniczyć bez zgłoszenia wystąpienia – zgłoszenia do 30 listopada br.

Udział w konferencji jest odpłatny. Opłata konferencyjna (bezzwrotna) wynosi 200 zł i obejmuje komplet materiałów kon-
ferencyjnych, publikację własnego tekstu  i otrzymanie recenzowanej monografii naukowej/lub tylko otrzymanie publikacji, 
uroczysty bankiet, obiady i przerwy kawowe. 

Opłatę konferencyjną należy uiszczać do dnia 30 maja 2015 r. na konto:
Fundacja Rozwoju KUL
Aleje Racławickie 14
20-950 Lublin 
nr konta: 86 1540 1144 2001 6402 7007 0002
z dopiskiem: konferencja neofilologie
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Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji 
i czekamy na zgłoszenia!

neofilologie@kul.pl

Wszystkich zainteresowanych problematyką konferencji zapraszamy do zgłaszania wystąpień (formularz zgłoszeniowy) wpisu-
jących się w jeden z poniższych zakresów tematycznych: 
 obecność języków specjalistycznych w programach kształcenia; 
 tworzenie programów nauczania języków obcych do celów zawodowych na różnych etapach edukacji;
 techniki i narzędzia wykorzystywane w glottodydaktyce specjalistycznej;
 ewaluacja i certyfikacja umiejętności w językach specjalistycznych;
 kształcenie nauczycieli języków specjalistycznych;
 nowe tendencje w nauczaniu języków dla potrzeb zawodowych;
 współpraca środowisk edukacyjnych z pracodawcami – stan obecny i perspektywy rozwoju;
 krajowe i europejskie wytyczne w zakresie polityki językowej.  


