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Studenckie Koło Naukowe Lingwistów POLIGLOCI 

wraz z Katedrą Lingwistyki Stosowanej  

zapraszają studentów oraz doktorantów do udziału  

w Konferencji Naukowej Młodych Lingwistów 

 

która odbędzie się 21 kwietnia 2021 roku 

w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Zoom. 

 

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów oraz doktorantów prowadzących badania 
z zakresu:  

 językoznawstwa 
 literaturoznawstwa 
 dydaktyki języków obcych 
 etnolingwistyki 
 przekładoznawstwa 

Celem konferencji jest promowanie rozwoju naukowego studentów i doktorantów, ukazanie 
różnorodności prowadzonych przez nich badań, a także szeroko rozumiana wymiana 
poglądów, uwag i doświadczeń.  

Ze względu na dwujęzyczny charakter konferencji, prezentacje będzie można przedstawiać 
zarówno w języku angielskim, jak i niemieckim.  

Studenci oraz doktoranci chętni do udziału w konferencji proszeni są o przesyłanie 
abstraktów (do 250 słów) na adres poligloci.atena.ur@gmail.com do 28 marca 2021 r. 
Przewidywany czas jednego wystąpienia wynosi 15 minut. 

W celu zgłoszenia chęci udziału w konferencji, proszę uzupełnić poniższy formularz 
zgłoszeniowy: 

https://forms.gle/84UKpasGtrQdrYy59 
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Wiadomość o akceptacji zgłoszenia przez Komitet Naukowy Konferencji zostanie przekazana 
drogą mailową do dnia 8 kwietnia.  

Zaświadczenia o udziale w konferencji zostaną rozesłane do Uczestników zarówno pocztą 
elektroniczną (plik PDF), jak i tradycyjną. Opłatę konferencyjną w wysokości 40 zł, która 
pokrywać będzie koszty wysyłki zaświadczeń oraz publikacji pokonferencyjnej, prosimy uiścić 
do dnia 18 kwietnia (numer konta zostanie podany po akceptacji zgłoszenia).  

Planujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie recenzowanej monografii 
zbiorowej. Warunkiem publikacji jest otrzymanie przez autorów referatów pozytywnych 
recenzji oraz zastosowanie się do wytycznych edytorskich, które zostaną rozesłane do 
wszystkich Uczestników w późniejszym terminie drogą mailową.  

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod następującym adresem 
e-mail: poligloci.atena.ur@gmail.com 
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