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VII Międzynarodowa Konferencja Magistrantów
Typ wydarzenia: Konferencja
Miejscowość: Katowice

Mamy przyjemność poinformować Państwa o VII Międzynarodowej Konferencji
Magistrantów, która odbędzie się
13 maja 2019 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach. Konferencja organizowana jest przez Katedrę Międzynarodowych
Studiów Polskich, Szkołę Języka i Kultury Polskiej, a także Koło Naukowe Studentów
Obcokrajowców „Wieża Babel” oraz Centrum Języka i Kultury Chińskiej. Udział
w konferencji jest bezpłatny.

Celem spotkania jest umożliwienie magistrantom, a w wyjątkowych sytuacjach
również wyróżniającym się studentom ostatniego roku studiów licencjackich oraz
doktorantom zaprezentowania fragmentów własnych prac dyplomowych lub
zagadnień z nimi związanych. Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno
obcokrajowców,
jak
i
Polaków
studiujących
na
Państwa
uczelniach.
Międzynarodowa
Konferencja
Magistrantów
to
doroczna
okazja
do
międzynarodowych spotkań. Studenci-obcokrajowcy mogą przedstawić swój punkt
widzenia na polską literaturę, kulturę i język, z kolei studenci polscy mogą
zaprezentować podczas wystąpień problematykę interkulturową. Katowickie
spotkania są znakomitą okazją do interesujących dyskusji w międzynarodowym
gronie z udziałem i pod kierunkiem specjalistów: językoznawców, kulturoznawców i
literaturoznawców.
Uczestnikami poprzednich edycji konferencji byli studenci Uniwersytetu Śląskiego,
przedstawiciele
Uniwersytetu
Wrocławskiego,
Katolickiego
Uniwersytetu
Lubelskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu, Uniwersytetu w Ostrawie i Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. W
konferencjach biorą udział również studenci uczelni o innych profilach (m.in. ASP
czy politechniki). Pragniemy, aby tegoroczne spotkanie stało się forum wymiany
doświadczeń obcokrajowców i Polaków zajmujących się zagadnieniami
interkulturowości, studiujących w całej Polsce. Będziemy wdzięczni za
rozpowszechnienie tej informacji wśród studentów Państwa Uniwersytetu.
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Chętnym do udziału w konferencji studentom gwarantujemy nocleg w Katowicach,
posiłek w czasie konferencji, a także opiekę studentów naszego Uniwersytetu –
chcemy, by konferencja stała się także polem do nawiązania ciekawych
międzynarodowych znajomości.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 kwietnia
szkola@us.edu.pl (formularz w załączeniu).

2019 roku

na

adres:

W imieniu organizatorów
dr Agnieszka Tambor
dr Marcin Maciołek
mgr Tomasz Gęsina

Termin zgłaszania prelegentów: 21.04.2019
Do pobrania:
• Karta_zgłoszeniowa_międzynarodowe.doc
Słowa kluczowe: międzynarodowe studia polskie, magistranci, język polski jako
obcy
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