
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU 
KATEDRA MATEMATYKI I CYBERNETYKI 

 

IX KONFERENCJA NAUKOWA 
Dydaktyka Matematyki 2015 

 
NAUCZANIE MATEMATYKI I PRZEDMIOTÓW POKREWNYCH 

 NA STUDIACH EKONOMICZNYCH 

16-18 WRZEŚNIA 2015,  WROCŁAW 

MIEJSCE KONFERENCJI 

Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej 

przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 
 

TEMATYKA KONFERENCJI 

• programy przedmiotów ilościowych na studiach 

wyższych, ich wzajemne powiązania oraz 

korelacja z nauczaniem matematyki w szkołach 

podstawowych, gimnazjach i szkołach 

ponadgimnazjalnych 

• postęp nauki a postęp dydaktyki  

• interpretacja pojęć matematycznych w ekonomii  

• techniki dydaktyczne  

• System Boloński w praktyce 

• czynniki warunkujące jakość kształcenia 

przedmiotów ilościowych 

IMPREZY KULTURALNE 

Oprócz wymiany doświadczeń dydaktycznych i naukowych konferencja będzie okazją do poznania 

ważniejszych atrakcji turystycznych Wrocławia (w programie przewidziana jest wycieczka 

z przewodnikiem) i uczestnictwa w jego życiu kulturalnym. Termin konferencji pokrywa się z terminem 

dorocznego festiwalu WRATISLAVIA CANTANS. W celu rezerwacji biletów na jego koncerty można 

skontaktować się z organizatorami konferencji. 

KALENDARIUM: 

Do 30 lipca  – zgłoszenie udziału i wniesienie opłaty za udział w konferencji oraz 

przesłanie streszczenia referatu 

16 września (środa) 

1600-1800  – rejestracja uczestników 

17 września (czwartek)    

900   – otwarcie konferencji 
915 -1400  – sesje plenarne 
1400- 1500  – obiad  
1530 - 1800 

–
 sesje plenarne 

1900  – uroczysta kolacja  

18 września (piątek)   

 900- 1100  – warsztaty tematyczne, podsumowanie obrad  
1100- 1330 

– zwiedzanie Wrocławia 

Do 31 października – złożenie artykułu pokonferencyjnego  



KOSZT UCZESTNICTWA: 

Opłatę za udział w konferencji w wysokości 390 zł proszę przelać do dnia 30 lipca na konto 

87 1240 3464 1111 0010 4316 2601  z dopiskiem DM 2015. Opłata pokrywa między innymi koszty: 

materiałów konferencyjnych i druku publikacji, obiadu, uroczystej kolacji i wycieczki z przewodnikiem. 

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI: 

math@ue.wroc.pl – z dopiskiem DM 2015 

ARKADIUSZ.MACIUK@UE.WROC.PL                                                                          JANUSZ.LYKO@UE.WROC.PL 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego                                      Przewodniczący Komitetu Naukowego 

WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE: 

Artykuł napisany w języku angielskim należy umieścić w systemie SENIR na stronie 

http://wydawnictwo.ue.wroc.pl/ ze wskazaniem na czasopismo DIDACTICS OF MATHEMATICS 

(http://journal.ue.wroc.pl, 6pkt.) zgodnie z wymogami edytorskimi zamieszczonymi na stronie 

Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  

INFORMACJE PRAKTYCZNE: 

 

Dojazd – zob. mapka obok 

 

Od dworca “Wrocław Główny” – 

wyjście południowe na ulicę 
Suchą, spacerem około 20 min. 

wzdłuż ul. Ślężnej, tramwajem 

(kierunek Park Południowy, linie 

9 i 15) dwa przystanki. 

Samochodem: przy drodze S8, 

proponowany parking: ul. Ślężna 

na wysokości ul. Kamiennej, przy 

Wzgórzu Andersa. 

 

Opłata za udział w konferencji 

nie obejmuje kosztów noclegów. 

Proponowane hotele: zob. mapka 

obok. 

 

 

 

Program festiwalu 

Wratislavia Cantans: 

http://2015.wratislaviacantans.pl/ 


