
        

 

 

 

FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH 

w KATEDRZE STUDIÓW ŚRODKOWOEUROPEJSKICH (K41) 

w ramach utrzymania potencjału badawczego w 2017 roku 
 

ZADANIA BADAWCZE KONTYNUOWANE 

Lp. 

Imię i nazwisko 

prowadzącego 

projekt badawczy 

Numer zadania 

badawczego 
Temat projektu badawczego 

1.  dr hab. Lilianna 

Miodońska-Rączka, 

prof. ATH 

K41_1/2015 Język i kultura Serbii w latach 1941–1944. Przejawy 

życia kulturalnego Serbów w okresie niemieckiej 

okupacji w państwie Milana Nedicia – prasa 

satyryczna w /przed/wojennej Serbii 

2.  prof. dr hab. Libor 

Pavera 
K41_4/2015 

Gatunki na marginesie/genres in the margines  

3.  dr hab. Lubomir 

Hampl 
K41_5/2015 

Świat awifauny w biblii 

4.  dr Przemysław Brom K41_14/2015 Hybrydowe teksty polityczne unii europejskiej – 

analiza wybranych aspektów przekładu 

5.  dr Marcin Ziomek K41_6/2016 Fiodor Stiepun – rosyjski Europejczyk na wygnaniu 

ZADANIA BADAWCZE NOWE (INDYWIDUALNE) 

Lp. 

Imię i nazwisko 

prowadzącego 

projekt badawczy 

Numer zadania 

badawczego 
Temat projektu badawczego 

1.  dr hab. Lubomir 

Hampl 
K41_1/2017 (Auto- i hetero-) stereotypy Czechów i Polaków 

2.  dr Ewa Michalska K41_2/2017 Zapożyczenia leksykalne w językach 

zachodniosłowiańskich – grecyzmy, latynizmy, 

galicyzmy i anglicyzmy w języku polskim, czeskim 

oraz słowackim 

3.  dr hab. Piotr Żurek, 

prof. ATH 
K41_3/2017 Stosunki polsko-jugosłowiańskie 

4.  dr hab. Piotr Żurek, 

prof. ATH 
K41_4/2017 Historia słowiańszczyzny i Bałkanów 

5.  dr Krzysztof Feruga, 

dr Agata Ostrowska-

Knapik 

K41_5/2017 Współczesny stan słowiańszczyzny (języków, 

literatur, kultur) 

6.  dr hab. Lilianna 

Miodońska-Rączka, 

prof. ATH 

K41_6/2017 Polityka oświatowa Serbii w latach 1941–1944. 

Wpływ władz okupacyjnych na rewizję programów 

nauczania i podręczników 

 



        

 

 

FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH 

w KATEDRZE IBERYSTYKI (K43) 

w ramach utrzymania potencjału badawczego w 2017 roku 
 

ZADANIA BADAWCZE KONTYNUOWANE 

Lp. 

Imię i nazwisko 

prowadzącego 

projekt badawczy 

Numer zadania 

badawczego 
Temat projektu badawczego 

1. dr Katarzyna Kruk-

Junger 
K43_2/2015 Etyka i etykieta w pracy tłumacza 

2.  mgr Agnieszka 

Palion-Musioł 
K43_5/2015 Automatyczna dezambiguacja semantyczno- 

syntaktyczna wybranych hiszpańskich czasowników 

ruchu salir i entrar w ujęciu zorientowanym 

obiektowo  

3. dr hab. Carlos 

Dimeo Álvarez, 

prof. ATH 

K43_2/2016 Genealogia praktyk inscenizacji w xx i xxi wieku 

(performance i inscenizacja w teatrze 

latynoamerykańskim i związki z teatrem 

europejskim) 

4. dr hab. Carlos 

Dimeo Álvarez, 

prof. ATH 

K43_3/2016 Teatr–estetyka–pedagogika  

5. dr Katarzyna Kruk-

Junger  
K43_4/2016 Metodologiczne podstawy filologicznej analizy 

dyskursu i jej zastosowania praktyczne  

6. dr Pau Freixa 

Terradas 
K43_5/2016 Recepcja teatru Krystiana Lupy w Katalonii i w 

Hiszpanii  

7. dr Pau Freixa 

Terradas 
K43_7/2016 Tłumaczenie i recepcja twórczości Witolda 

Gombrowicza w Argentynie i w innych krajach 

hiszpańskojęzycznych  

8. mgr Agnieszka 

Palion-Musioł 
K43_9/2016 Audiodeskrypcja jako specyficzny rodzaj 

tłumaczenia audiowizualnego 

9. mgr Izabela 

Laskowska 
K43_10/2016 Współczesna literatura polska w krajach 

hiszpańskojęzycznych 

ZADANIA BADAWCZE NOWE (INDYWIDUALNE) 

Lp. 

Imię i nazwisko 

prowadzącego 

projekt badawczy 

Numer zadania 

badawczego 
Temat projektu badawczego 

1.  dr Adriana 

Jastrzębska 
K43_1/2017 Konwencje gatunkowe i poetyki współczesnej prozy 

hispanoamerykańskiej 

2.  dr Katarzyna 

Szoblik 
K43_2/2017 Metysaże kulturowe w tradycji oralnej, kodeksach, 

sztuce i piśmiennictwie wczesnokolonialnym 

środkowego meksyku 

3.  dr hab. Carlos 

Dimeo Álvarez, 

prof. ATH 

K43_3/2017 Teatr i performans: odkrycie antropologiczne, 

kulturowe i reprezentacja etnologiczna 

 

  



        

 

 

FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH  

w KATEDRZE ANGLISTYKI (K42) 

w ramach utrzymania potencjału badawczego w 2017 roku 
 

ZADANIA BADAWCZE KONTYNUOWANE 

Lp. 

Imię i nazwisko 

prowadzącego 

projekt badawczy 

Numer zadania 

badawczego 
Temat projektu badawczego 

1. mgr Sławomir 

Konkol K42_5/2016 

Psychoanaliza w badaniach literackich na przykładzie 

współczesnej prozy brytyjskiej. 

 

2. dr hab. Krzysztof 

Polok, prof. ATH K42_7/2016 

Świadomość językowa nienatywnych nauczycieli 

języka obcego. 

 

3. dr hab. Dorota 

Chłopek 
K42_8/2016 

Konstrukcje z perspektywy gramatyki kognitywnej 

wyrażone w języku angielskim w przekładzie 

angielsko-polsko-angielskim. 

 

4. dr Barbara 

Loranc-Paszylk 

K42_9/2016 

Analiza kulturowych, językowych i poznawczych 

aspektów procesu nauczania treści przedmiotowych 

w języku obcym z uwzględnieniem wykorzystania 

nowych technologii. 

 

5. mgr Alicja 

Bemben K42_11/2016 

Współczesna historiografia europejska i 

amerykańska. 

 

ZADANIA BADAWCZE NOWE (INDYWIDUALNE) 

Lp. 

Imię i nazwisko 

prowadzącego 

projekt badawczy 

Numer zadania 

badawczego 
Temat projektu badawczego 

1. 

dr hab. Maria 

Korusiewicz, 

prof. ATH 
K42_1/2017 

Estetyczność w kontekstach kulturowych. 

 

2. 
dr Anita Jarczok 

K42_2/2017 
Twórczość literacka i autobiograficzna pisarzy 

anglojęzycznych XX i XXI wieku. 

3. 

dr Barbara 

Loranc-Paszylk K42_3/2017 

Badanie efektywności zastosowania nowych 

technologii w uczeniu się języka obcego. 

 

4. 
dr Tomasz 

Markiewka K42_4/2017 
Kulturowe konteksty przekładu. 

 

5. 

dr Anna 

Orzechowska-

Barcz 
K42_5/2017 

Relacje ludzi i zwierząt w perspektywie 

interdyscyplinarnej. 

  

6. 

dr Katarzyna 

Ożańska-

Ponikwia 
K42_6/2017 

Czynniki indywidualne i ich wpływ na przyswajanie 

języka obcego. 

 

7. 

dr Tatiana 

Szczygłowska 
K42_7/2017 

Wybrane lingwistyczne i przekładoznawcze aspekty 

różnych typów dyskursu, z uwzględnieniem 

ewentualnych implikacji glottodydaktycznych. 

 



        

 

 

8. 

prof. dr hab. 

Zofia Kowalik-

Kaleta 
K42_8/2017 

Nazwy osób pochodzenia germańskiego. 

 

ZADANIA BADAWCZE NOWE (WSPÓŁREALIZACJA) 

Lp. 

Imię i nazwisko 

prowadzącego 

projekt badawczy 

Numer zadania 

badawczego 
Temat projektu badawczego 

1. 

prof. ATH dr hab. 

Izabela Bieńkowska 

(kierownik) 

prof. ATH dr hab. 

Krzysztof Polok 

(KA) 

K45_1/2017 

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi na lekcjach języka obcego w szkole 

podstawowej 

 

FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH  

w KATEDRZE LITERATURY I KULTURY POLSKIEJ  (K44) 

w ramach utrzymania potencjału badawczego w 2017 roku 

 

ZADANIA BADAWCZE KONTYNUOWANE 

Lp. 

Imię i nazwisko 

prowadzącego 

projekt badawczy 

Numer zadania 

badawczego 
Temat projektu badawczego 

1. 

prof. dr hab. Anna 

Węgrzyniak 

K44_1/ 2017 

Literatura  świadectwem kultury: uniwersalnej, 

retorycznej, politycznej, popularnej, regionalnej 

(historia literatury, teoria literatury, teoria przekładu, 

krytyka literacka, metodyka nauczania, 

regionalistyka). 

2.  
prof. dr hab. Anna 

Węgrzyniak 
K44_2/ 2017 

Literatura dawnych epok  czytana dzisiaj 

 

FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH 

w KATEDRZE PEDAGOGIKI (K45) 

w ramach utrzymania potencjału badawczego w 2017 roku 
 

ZADANIA BADAWCZE KONTYNUOWANE 

Lp. 

Imię i nazwisko 

prowadzącego 

projekt badawczy 

Numer 

zadania 

badawczego 

Temat projektu badawczego 

1. 

prof. ATH dr hab. 

Izabela Bieńkowska 

(kierownik) 

dr Justyna 

Modrzejewska 

K45_2/2016 

Specjalne potrzeby edukacyjne a zaburzenia integracji 

sensorycznej występujące u uczniów klas 1-3 

(kontynuacja) 

2. 
prof. ATH dr hab. 

Ernest Zawada 
K45_5/2016 

Malarstwo w edukacji (kontynuacja) 

3. dr Anna Borzęcka  K45_6/2016 

Diagnoza dziecka ze złożonymi zaburzeniami 

porozumiewania się z uwzględnieniem komunikacji 

wspomagającej i alternatywnej (AAC) (kontynuacja) 

4. 
dr Ewa 

Kochanowska  
K45_7/2016 

Pozaszkolne źródła wiedzy pojęciowej dzieci w 

młodszym wieku szkolnym (kontynuacja).  



        

 

 

5. 
dr Monika Miczka-

Pajestka 
K45_10/2016 

Podmiot wobec nauczania, wiedzy i mediów w kulturze 

konwergencji (kontynuacja) 

6. 
dr Agnieszka 

Przybyła-Dumin 
K45_12/2016 

Społeczno-psychologiczne funkcje opowieści 

(kontynuacja) 

7. dr Joanna Skibska  K45_13/2016 
Diagnoza interdyscyplinarna w procesie edukacji 

dziecka w młodszym wieku szkolnym (kontynuacja) 

8. 
dr Agnieszka 

Twaróg-Kanus 
K45_14/2016 

Wspomaganie rozwoju emocjonalnego, społecznego i 

poznawczego  dziecka w młodszym wieku szkolnym z 

wykorzystaniem technik aktywizujących (kontynuacja) 

ZADANIA BADAWCZE NOWE (INDYWIDUALNE) 

Lp. 

Imię i nazwisko 

prowadzącego 

projekt badawczy 

Numer 

zadania 

badawczego 

Temat projektu badawczego 

1. 
prof. dr hab. Irena 

Adamek 
K45_2/2017 

Kreatywność nauczyciela i ucznia wczesnej edukacji 

wobec czasu zmiany – poszukiwanie paradygmatów 

2. 
prof. ATH dr hab. 

Andrzej Gofron  
K45_3/2017 Filozofia edukacji. Konteksty dydaktyczne 

3. 
prof. ATH dr hab. 

Andrej Rajsky  
K45_4/2017 Filozoficzne źródła i konteksty wychowania moralnego 

4. 
prof. ATH dr hab. 

Sławomir Sztobryn  
K45_5/2017 Pedagogika historyczna i filozoficzna 

5. 
dr Gabriela 

Machaczek  
K45_6/2017 

Świat biegaczy indywidualnych i grupowych w 

kontekście potrzeb psychospołecznych 

6. dr Rafał Majzner  K45_7/2017 

Badania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i 

wychowania przedszkolnego w zakresie wiedzy na temat 

emisji głosu mówionego oraz samooceny nauczycieli w 

tym aspekcie. 

7. dr Zbigniew Nowak  K45_8/2017 
Pedagogika i wychowanie w służbie państwa 

narodowego 

8. 
dr Justyna 

Wojciechowska  
K45_9/2017 

Bezpieczeństwo w językowym obrazie świata dziecka 

ZADANIA BADAWCZE NOWE (WSPÓŁREALIZACJA) 

Lp. 

Imię i nazwisko 

prowadzącego 

projekt badawczy 

Numer 

zadania 

badawczego 

Temat projektu badawczego 

1. 

prof. ATH dr hab. 

Izabela Bieńkowska 

(kierownik) 

prof. ATH dr hab. 

Krzysztof Polok 

(KA) 

K45_1/2017 

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi na lekcjach języka obcego w szkole 

podstawowej 

 

  



        

 

 

FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH 

w Katedrze Teorii i Praktyk Komunikacji ( K47) 

w ramach utrzymania potencjału badawczego w 2017 roku 
 

ZADANIA BADAWCZE KONTYNUOWANE 

Lp. 

Imię i nazwisko 

prowadzącego 

projekt badawczy 

Numer zadania 

badawczego 
Temat projektu badawczego 

6.  
prof. dr hab. 

Tomasz Stępień 
K47_1/ 2017 

Komunikacja społeczna dawniej i dziś 

 

FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH  

w KATEDRZE LITERATURY I KULTURY POLSKIEJ (K44) 

w ramach utrzymania potencjału badawczego w 2017 roku 
 

ZADANIA BADAWCZE KONTYNUOWANE – PROJEKTY ZBIOROWE 

Lp. 

Imię i nazwisko 

prowadzącego projekt 

badawczy 

Numer 

zadania 

badawczego 

Temat projektu badawczego 

1. 
Prof. dr hab. Anna 

Węgrzyniak 
K44_1/2016 

Literatura  świadectwem kultury: 

uniwersalnej, retorycznej, politycznej, 

popularnej, regionalnej (historia literatury, 

teoria literatury, teoria przekładu, krytyka 

literacka, metodyka nauczania, 

regionalistyka). 

2. 
Prof. dr hab. Anna 

Węgrzyniak 
K44_2/2016 Literatura dawnych epok  czytana dzisiaj  

 


