Cyklus přednášek a diskuzí
Přednáší prof. Tobie van Dyk (North-West University, Jihoafrická republika)
Pořádá Jazykové centrum Univerzity Pardubice
Spravedlivé a diagnostické jazykové testování
Úterý, 20. září 10:00-12:00 | DB 01002
Na této přednášce se budeme zabývat některými teoretickými poznatky o jazykovém testování a následně praktickými otázkami, které vznikají při vytváření diagnostických jazykových testů.

Komunikace pro profesionály se zaměřením na zdravotníky
Úterý, 20. září 14:00-16:00 | CB 02012
Prof. van Dyk bude hovořit o zajímavé mezinárodní spolupráci s Antverpskou univerzitou, jejímž výsledkem je několik nástrojů,
které pomohou studentům medicíny lépe zvládnout vícejazyčnou komunikaci při práci v zahraničí.
Online podpora akademického psaní
Čtvrtek, 22. září 09:00-11:00 | DB 01002
Diskuze o podpoře akademického psaní zaměřená na online nástroj, který NWU vyvinula (Write It) s cílem pomoci studentům
zlepšit dovednosti akademického psaní.
Pro přihlášení na jednotlivé přednášky prosím kontaktujte Bc. Evu Ropkovou (eva.ropkova@upce.cz).

Tobie van Dyk je profesorem aplikované lingvistiky na Fakultě jazyků na North-West University
(NWU) v Jihoafrické republice. V současné době je vedoucím čtyř rozsáhlých projektů, na kterých se podílejí i zahraniční vědci. Novým počinem je národní jazykový audit vysokoškolských
institucí v Jihoafrické republice. Vedením tohoto projektu pověřilo profesora Van Dyka Jihoafrické centrum pro digitální jazykové zdroje (SADiLaR) a který probíhá pod záštitou národního
ministerstva pro vyšší vzdělávání a odbornou přípravu (DHET) a ministerstva pro vědu a inovace
(DSI). Prof. Van Dyk dříve působil jako vedoucí Centra pro akademickou a odbornou jazykovou
praxi (CAPLP) a ředitel Školy jazyků, obojí na NWU.
Prof. Van Dyk za svou 25letou akademickou kariéru publikoval více než 50 vědeckých článků,
kapitol v knihách a online materiálů. Vedl také řadu postgraduálních studentů k úspěšnému
dokončení magisterského a doktorského studia. Během své kariéry se zaměřoval na otázky týkající se rozvoje a podpory akademických jazykových schopností, jazykového testování, rozvoje
vícejazyčnosti, akademického čtení a psaní, jazyka pro specifické účely (akademické a/nebo
profesní) a jazykového plánování a řízení.
Více informací o jeho práci, projektech a publikacích najdete na https://tobievandyk.com/.

