Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej
oraz

Instytut Lingwistyki Stosowanej i Translaoryki
Uniwersytetu Gdańskiego
zapraszają na

29. Konferencję PTLS
Gdańsk, 17-18 kwietnia 2020
Informacje ramowe:
●

Zakresy dziedzinowe: glottodydaktyka, translatoryka, komunikologia ogólna, komunikologia
specjalistyczna, jązyk i prawo, leksykografia/ terminografia.

●

Zgłoszenia udziału w konferencji (z referatem lub bez referatu) prosimy kierować na adres:
ptls.wls@uw.edu.pl do 31.01.2020 r. Zgłoszenie z referatem powinno zawierać tytuł oraz abstrakt
(ok. 700 znaków ze spacjami). Informacje na temat przyjęcia referatu zostaną przekazane najpóźniej 15.02.2020 r.

●

Opłata konferencyjna: członkowie PTLS 150,00 zł (o ile opłacone zostaną składki członkowskie,
w tym także za lata poprzednie); uczestnicy nie będących członkami PTLS: 250,00 zł.; studenci
zwolnieni są z opłaty konferencyjnej; doktoranci obowiązani są uiścić pełną opłatę konferencyjną.

●

Opłaty konferencyjnej należy dokonać do 29.02.2020 na konto PTLS: 36 1600 1127 1824 3698
3000 0001; tytuł wpłaty „Imię i nazwisko, konferencja 2020”; adres: ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa.

●

Opłata konferencyjna podlega zwrotowi w całości w przypadku rezygnacji zgłoszonej do dnia
15.03.2020 r., w połowie w przypadku rezygnacji zgłoszonej do dnia 31.03.2020. W przypadku późniejszej rezygnacji z udziału w konferencji opłata nie podlega zwrotowi. Informację o rezygnacji wraz
z wnioskiem o zwrot opłaty należy zgłaszać e-mailem na adres ptls.wls@uw.edu.pl.

●

Organizatorzy zapraszają na przerwy kawowe, lunch i bankiet.

●

Miejsce obrad: Gdańsk, Uniwersytet Gdański, Instytut Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki, ul.
Wita Stwosza 51.

●

Zakwaterowanie uczestnicy organizują we własnym zakresie.

●

Podejmiemy starania, aby referaty zostały opublikowane w wysoko punktowanej publikacji.

●

Komitet organizacyjny: prof. Sambor Grucza (PTLS), prof. Hadrian Lankiewicz (UG), dr hab.
Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska (PTLS), dr Marta Małachowicz (PTLS), dr Alicja Sztuk
(UW), dr Magda Żelazowska-Sobczyk (UW), dr Magdalena Grabowska (UG), dr Grzegorz Grzegorczyk (UG), dr Małgorzata Godlewska (UG), dr Karolina Rudnicka (UG), dr Jolanta Hinc (UG), dr
Adam Jarosz (UG).

●

w imieniu Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Sambor Grucza
Przewodniczący PTLS
dr hab. Hadrian Lankiewicz, prof. UG
Dyrektor ILSiT

