Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Instytut Filologii Polskiej i Zarząd Projektu POKL
zapraszają serdecznie do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej
Polonista na rynku pracy.
O strategiach dostosowywania kształcenia studentów polonistyki do nowej rzeczywistości.
Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 maja 2015 r. w Collegium Maius w Poznaniu.
Proponujemy Państwu debatę na temat koncepcji kształcenia polonistycznego w obliczu
zmian zachodzących we współczesnym świecie. Chcielibyśmy poddać pod dyskusję następującą
problematykę:
• Współczesne koncepcje kształcenia polonistów. Teoria i praktyka, perspektywy.
• Innowacje w kształceniu polonistów (nowe programy kształcenia, nowe specjalności).
• Technologie informacyjne a funkcjonowanie kształcenia humanistycznego.
• Kompetencje zawodowe współczesnego polonisty.
• Współdziałanie polonistyki z rynkiem pracy, miejsce polonisty na rynku pracy i w różnych
sferach kultury – losy absolwentów.
• Polonista – uczestnik procesów rynkowych (przedsiębiorczość, kreowanie wizerunku).
• Prognozy edukacji polonistycznej.
• Potencjał innowacyjny a współpraca z rynkiem (analiza i ocena dynamiki zmian).
• Naukowiec – hobbysta – kreatywny uczestnik procesów rynkowych? Status zawodowy
absolwentów studium doktoranckiego.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Referenci pokrywają koszt dojazdu i noclegów. Czas
wystąpienia nie powinien przekroczyć 20 minut. Planowana jest publikacja pokonferencyjna.
Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w konferencji do 31 stycznia 2015 roku, na
sformułowanie tematu (wraz z kilkuzdaniowym omówieniem treści) czekamy do 15 marca 2015 r.
Zgłoszenia tematu proszę dokonać na załączonym druku i przesłać drogą elektroniczną na adres
sekretarzy konferencji: anitag@amu.edu.pl (dr Anita Gis) lub dzaplata@amu.edu.pl (mgr Danuta
Zapłata).
Potwierdzenie uczestnictwa oraz pozostałe informacje przekażemy Państwu na podany
w zgłoszeniu adres e-mail. Informacja o przyjęciu zgłoszenia zostanie przesłana autorom do
30 marca 2015 r. a szczegółowy program konferencji do 20 kwietnia 2015 r.
Organizatorzy
Prof. dr hab. Krzysztof Trybuś – dyrektor IFP UAM, prof. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak –
przewodniczący Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich, Zarząd Projektu POKL, prof. dr hab. Piotr
Śliwiński – kierownik Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich.
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