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Konferencja Projektu IQ: 
 

W TROSCE O JAKOŚĆ W ILOŚCI –  EDUKACJA AKADEMICKA W PROCESIE ZMIAN 
 

POD HONOROWYM PATRONATEM PANI PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA UNIWERSYTETU 
GDAŃSKIEGO 

PROF. UG DR HAB. ANNY MACHNIKOWSKIEJ 

 
28-29 kwietnia 2016 roku, Gdański Teatr Szekspirowski 

 
III komunikat 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

Dziękujemy za zgłoszenie swojego udziału (z wystąpieniem) oraz uczestnictwa (bez referatu) w 

nieodpłatnej, interdyscyplinarnej Konferencji na temat edukacji i dydaktyki akademickiej w Polsce. 

 

Potwierdzamy, że odbędzie się ona w murach Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w samym sercu 

Gdańska ( ul. Bogusławskiego 1) w dniach 28-29 kwietnia 2016 r. Zachęcamy do zapoznania się z 

historią obiektu i jego niezwykłym charakterem:  http://teatrszekspirowski.pl/  lub 

http://teatrszekspirowski.pl/o-gts/ 

 

Razem z III komunikatem otrzymujecie Państwo program konferencji, który nie powinien już ulec 

zmianie. Prosimy jednak o wyrozumiałość, gdyby jeszcze nastąpiły drobne przesunięcia w 

harmonogramie. Ostateczną wersję programu przyślemy na około 2 tygodnie przed konferencją. 

Program konferencji dostępny jest także na stronie projektu IQ: www.projektiq.ug.edu.pl 

w zakładce Konferencja IQ  

 

Przyjmujemy za oczywiste, że wszyscy Państwo zechcą wziąć udział w wieczornym bankiecie w Sali 

Głównej Teatru Szekspirowskiego, na który serdecznie zapraszamy. Gdyby jednak było inaczej i 

poczynili Państwo inne plany na ten wieczór, prosimy o informację o rezygnacji z udziału w bankiecie. 

Pomoże to nam sprawnie zaplanować poczęstunek. Proszę o informację  - tylko w razie rezygnacji - 

do 8 kwietnia 2016 (k.jakubowska2402@gmail.com ) Nie trzeba potwierdzać chęci udziału w 

bankiecie. 
 

Jednocześnie proszę te osoby, które życzą sobie poczęstunek wegetariański,  o przesłanie tej krótkiej 

informacji na ten sam adres mailowy: k.jakubowska2402@gmail.com, także do 8 kwietnia 2016. 

Podobna prośba dotyczy także całkowitej rezygnacji z przyjazdu, co jednak, mamy nadzieję, nie 

nastąpi! 

 

Ostatnia informacja dotyczy propozycji noclegów. Przypominamy, że Organizator z racji sposobu 

finansowania konferencji z grantu nie zapewnia noclegów, ani nie zwraca kosztów podróży (poza 

zaproszonymi Gośćmi plenarnymi). Proponujemy jednak kilka hoteli zlokalizowanych blisko miejsca 

konferencji:  
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Stay Inn Hotel http://www.stayinngdansk.com/; 

Marina Club Hotel http://www.marinaclubhotel.pl/hotel; 

Farenheit Hotel http://www.fahrenheit.pl/; 

Novotel Gdańsk Centrum http://www.accorhotels.com/pl/hotel-0523-novotel-gdansk-

centrum/index.shtml 

lub Hotel Wolne Miasto Gdańsk http://www.hotelwm.pl/. 

 

Z racji terminu konferencji, bliskiego weekendowi majowemu, zachęcamy do robienia szybkich 

rezerwacji, gdyż Gdańsk w tym okresie przeżywa wzmożone wizyty turystów. 

W razie wszelkich pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji! 

 

 

*** 

 

Korzystając z okazji, życzę Państwu pięknych, zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy! 

 

 

DO ZOBACZENIA W GDAŃSKU! 

 

 
Z wyrazami szacunku, 

 

dr Beata Karpińska-Musiał – Przewodnicząca Konferencji (lingbet@ug.edu.pl)  

 

oraz  

 
Komitet Organizacyjny Konferencji IQ w składzie: 

 

mgr Ludmiła Markowska – Administrator Projektu IQ (milka@tygrys.net )  

Klaudia Jakubowska  - Asystent Konferencji IQ (k.jakubowska2402@gmail.com)  

Tutorzy Projektu IQ: 

dr Małgorzata Karczmarzyk – Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych UG 

dr Jolanta Hinc – Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej, Wydział Filologiczny UG 

dr Aleksandra Wierucka – Katedra Kulturoznawstwa Wydział Filologiczny UG 

dr Anna Malcer – Wydział Filologiczny UG 

dr Monika Woźniak – Wydział Zarządzania UG 

dr Grzegorz Grzegorczyk - Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej, Wydział Filologiczny 

UG 

mgr Paula Gorszczyńska – Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, Wydział Filologiczny UG 

mgr Jarosław Jendza – Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych UG 
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