Ústav cudzích jazykov Technickej univerzity vo Zvolene Vás
pozýva na vedeckú konferenciu zameranú na aplikované jazyky
a aplikovanú lingvistiku, ktorá ponúka možnosť výmeny skúseností a
poznatkov medzi učiteľmi cudzích jazykov na vysokých školách
filologického i nefilologického zamerania.

Ústav cudzích jazykov
Technickej univerzity vo Zvolene
a
Drevársky kongres,
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností,
Vás pozývajú na vedeckú konferenciu
zameranú na

PLURILINGVÁLNY PRÍSTUP V CUDZOJAZYČNOM
VZDELÁVANÍ –
ANGLIČTINA AKO GLOBÁLNY JAZYK
A VYUČOVANIE DRUHÉHO CUDZIEHO JAZYKA
ktorá sa bude konať
14. a 15. októbra 2021 (štvrtok a piatok)

Tento rok upriamujeme našu pozornosť na angličtinu ako
globálny jazyk a v tejto súvislosti na proces vyučovania a učenia sa
terciárneho jazyka. Keďže vo všeobecnosti vychádzame z hypotézy
efektívneho transferu stratégií učenia sa cudzieho jazyka z L2 na L3,
zaujíma nás, ako je to možné zohľadniť v didakticko-metodických
princípoch vo vyučovaní druhého cudzieho jazyka s konkrétnymi
príkladmi dobrej praxe.
Vítané sú tradične aj príspevky zacielené na problematiku výučby
cudzích jazykov s profesijne orientovaným obsahovým presahom, ďalej
príspevky
z oblasti
filologického
výskumu,
kontrastívnej
lingvistiky, translatológie
a vyučovania
literatúry
v kontexte
plurilingvizmu.
Vedeckú konferenciu organizujeme v rámci projektu KEGA
č. 004TU Z-4/2019 Didaktika terciárneho jazyka v kontexte
viacjazyčnosti s uplatnením nových technológií a stratégií s facilitačným
potenciálom v procese učenia sa druhého cudzieho jazyka po angličtine.
Prijmite naše srdečné pozvanie na konferenciu!
Dr. phil. Marek Ľupták
za organizačný výbor konferencie

VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE:
prof. Mgr. Jana Benická, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita
Komenského, Bratislava
doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita
Mateja Bela, Banská Bystrica
doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD., Pedagogická fakulta,
Univerzita Komenského, Bratislava
doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita
Mateja Bela, Banská Bystrica
Dr. phil. Mgr. Marek Ľupták, Ústav cudzích jazykov, Technická
univerzita vo Zvolene
DÔLEŽITÉ TERMÍNY:
• uzávierka prihlášok a abstraktov
• zaslanie kompletného príspevku
• uhradenie konferenčného poplatku

07. 03. 2021
25. 06. 2021
31. 07. 2021

KONFERENČNÉ POPLATKY:
• Aktívna účasť na konferencii (prednesenie príspevku): 30 €
• Účasť na konferencii bez prednesenia príspevku: 30 €
• Publikovanie príspevku v zborníku bez účasti na konferencii: 60€
Účastnícky poplatok zahŕňa: náklady na organizačné a technické
zabezpečenie konferencie, recenzovaný zborník vedeckých prác
v elektronickej forme (účastníci ho dostanú hneď pri registrácii),
konferenčné materiály, spoločný obed, občerstvenie počas rokovaní,
spoločenské stretnutie v deň konferencie.
ROKOVACIE JAZYKY: slovenský, český (v prípade zahraničných
hostí anglický, nemecký, francúzsky)
Rokovacia miestnosť je plne vybavená IT technikou (PC, dataprojektor,
audio a videotechnika, internetové pripojenie).

POKYNY K VYPRACOVANIU PRÍSPEVKOV:
• jazyk písania príspevku: slovenský alebo český;
• jazyk písania abstraktu: slovenský/český a anglický;
• rozsah príspevku vrátane citovanej literatúry: 10 normostrán;
• pre napísanie príspevku použite vzorovú šablónu v priloženom
Word dokumente na stránke Ústavu cudzích jazykov v sekcii
Konferencie
Vaše prihlášky s abstraktom v slovenskom a anglickom jazyku
posielajte cez webovú stránku Ústavu cudzích jazykov Technickej
univerzity vo Zvolene https://ucj.tuzvo.sk/sk/prihlaska-na-konferenciu
do 7. marca 2021.
O schválení abstraktu vedeckým výborom konferencie a zaradení do
programu konferencie Vás budeme informovať mailom hneď po dátume
uzávierky prijímania prihlášok a abstraktov. V tej istej správe Vám
zašleme aj údaje na vykonanie platby.
Príspevky, ktoré odporučia recenzenti k publikovaniu, budú uverejnené
v recenzovanom zborníku vedeckých prác Aplikované jazyky
v univerzitnom kontexte VIII.
V prípade nepredvídaných okolností (napr. pretrvávajúca nepriaznivá
epidemická situácia) sa konferencia bude konať prostredníctvom Office
365 MS Teams.
Ubytovanie Vám pomôžeme sprostredkovať v priestoroch študentského
domova Technickej univerzity vo Zvolene.
ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE:
• Mgr. Žaneta Balážová, PhD., zaneta.balazova@tuzvo.sk
tajomníčka organizačného výboru
• Mgr. Zuzana Danihelová, PhD., zuzana.danihelova@tuzvo.sk
• Dr. phil. Mgr. Marek Ľupták, marek.luptak@tuzvo.sk

