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Szanowni Państwo, 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Transgresje 

Matematyczne, która odbędzie się w dniach 21-23 maja 2020 r. w Krakowie. Organizatorem 

wydarzenia jest Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Partnerami 

konferencji są: Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.  

 

Poprzednie konferencje z cyklu Transgresje Matematyczne odbyły się w latach 2014, 2015, 2017 

i 2019. Tylko pierwsza z tych konferencji miała charakter krajowy. Odpowiadając na zgłaszane nam 

przez uczestników kolejnych spotkań zapotrzebowanie, postanowiliśmy ponownie zorganizować 

polską edycję Transgresji Matematycznych. 

 

Hasłem tegorocznej konferencji pragniemy uczynić tytuł książki pod redakcją Johna Stewarta:  Mosty 

zamiast murów. Zachęcamy uczestników konferencji do wspólnej refleksji nad:  

 budowaniem relacyjnego rozumienia matematyki, 

 związkami matematyki szkolnej z elementami matematyki wyższej, 

 pokonywaniem trudności komunikacyjnych na lekcjach matematyki, 

 przekraczaniem własnych ograniczeń poznawczych, afektywnych i konatywnych, 

 rolą języka i znaczeniem komunikacji w kształceniu matematycznym. 

 

Do udziału w konferencji zapraszamy niezmiennie dydaktyków i nauczycieli matematyki oraz 

przedstawicieli dyscyplin naukowych takich jak filozofia, psychologia i pedagogika, którzy 

zainteresowani są edukacją matematyczną. 

 

Podczas konferencji przewidujemy trzy formy wystąpień: 

 wykłady teoretyczne,  

 raporty z badań, 

 warsztaty. 
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Proces rejestracji 

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w konferencji należy wypełnić formularz rejestracyjny 

dostępny na stronie internetowej https://iscmt.up.krakow.pl/V/. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez 

Organizatorów, nazwisko oraz afiliacja zgłoszonego uczestnika konferencji będą widoczne na stronie 

konferencji. 

Uczestnicy zgłaszający wystąpienie proszeni są dodatkowo o podanie w odpowiednich polach 

Formularza Rejestracyjnego tytułu wystąpienia oraz streszczenia referatu (maksymalnie 250 słów). 

Ostateczny termin podania tych informacji upływa 15.04.2020 r. 

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch 

(czwartek, piątek). Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu. W razie rezygnacji z udziału 

w konferencji wpłata nie podlega zwrotowi, ale możliwe jest zgłoszenie udziału innej osoby 

w zastępstwie zarejestrowanego uczestnika konferencji. 

Płatności należy dokonać przelewem do dnia 30 kwietnia 2020 r. na konto: 

Nazwa odbiorcy 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie 

Bank odbiorcy Bank Pekao SA oddział w Krakowie 

Numer konta 

(przelew krajowy) 
71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 

Numer konta 

(przelew 

zagraniczny) 

IBAN PL 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422 

Kod SWIFT: PKOPPLPW 

Tytuł przelewu 
DK – 59, imię i nazwisko uczestnika  

(np. DK-59, Jan Kowalski) 

Faktury dla uczelni, szkół, instytucji: Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organizator konferencji 

zobowiązany jest do wystawienia faktury nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

podmiot dokonał wpłaty na konto UP. 

Faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dotyczące sprzedaży 

zwolnionej od podatku VAT wystawia się tylko i wyłącznie na żądanie. Fakturę wystawia się na żądanie 

zgłoszone w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano wpłaty. 

Faktury wystawiane na instytucję po wpłacie dokonanej przez osobę fizyczną: Jeżeli wpłaca osoba 

fizyczna, a faktura ma być wystawiona na instytucję (pracodawcę osoby fizycznej) do żądania o fakturę należy 

dołączyć skierowanie z instytucji (pracodawcy) podpisane przez upoważnioną osobę do reprezentowania 

w/w instytucji. 
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Prośby o wystawienie faktury proszę kierować po dokonaniu wpłaty bezpośrednio na adres: 

konferencje@up.krakow.pl  podając w treści maila dane do wystawienia faktury: nazwa instytucji lub imię 

i nazwisko, NIP, pełny adres płatnika, adres email lub adres do korespondencji tradycyjnej, na który ma być 

przesłana faktura. 

 

Noclegi 

Uprzejmie prosimy uczestników konferencji o organizację noclegów we własnym zakresie. Zachęcamy do 

zapoznania się z ofertą: 

 Akademickiego Centrum Hotelowego http://ach.krakow.pl/  

oraz  

 Hotelu Demel http://demel.com.pl/. 

 

Publikacja  

Uczestników konferencji zapraszamy do nadsyłania tekstów do dwóch polskojęzycznych monografii, 

które będą wydane w Wydawnictwie Naukowym UP: 

 Wykłady z dydaktyki matematyki – publikacja będzie zawierać opracowania merytoryczne 

wybranych zagadnień z dydaktyki matematyki. Każdy rozdział powinien dotyczyć 

konkretnego zagadnienia z zakresu matematyki szkolnej i ukazywać je w szerszym kontekście, 

np. w powiązaniu z elementami matematyki wyższej, na tle historii rozwoju pojęć 

matematycznych, z uwzględnieniem filozofii matematyki i psychologii myślenia 

matematycznego. Zachęcamy Autorów do umieszczenia w tekstach licznych odwołań do 

literatury polskiej i zagranicznej, w której zainteresowany Czytelnik znajdzie więcej 

informacji na dany temat.  

 Współczesne badania z zakresu dydaktyki matematyki – publikacja będzie zawierać przegląd 

kierunków badań współcześnie prowadzonych w Polsce. Do nadsyłania tekstów do tej 

publikacji zapraszamy osoby, które prowadzą badania dotyczące różnych aspektów 

kształcenia matematycznego. 

Termin nadsyłania testów do każdej z w/w monografii upływa 31 lipca 2020 r. 

 

Kontakt 

Wszelkie pytania związane z fakturami prosimy kierować bezpośrednio do księgowości UP na adres: 

konferencje@up.krakow.pl. 

Pytania dotyczące spraw związanych z organizacją konferencji oraz publikacją rozdziału 

w monografii prosimy kierować na adres barbara.pieronkiewicz@up.krakow.pl. 
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