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Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł 
naukowy

Anna Bondaruk, prof. dr hab.

Dyscyplina naukowa
(zgodnie z wykazem dyscyplin, w których 
kształci Szkoła Doktorska KUL)

językoznawstwo

Profil naukowy: adres osobistej strony
www, profilu Research Gate lub 
profilu Academia.edu

https://www.researchgate.net/profile/Anna_Bondaruk
https://kul.academia.edu/AnnaBondaruk

Zainteresowania naukowe
(obszary, w których promotor prowadzi 
aktualnie badania naukowe)

językoznawstwo teoretyczne, składnia języków 
germańskich i słowiańskich, gramatyka generatywna,
Program Minimalistyczny 

Trzy najważniejsze publikacje z 
ostatnich czterech lat kalendarzowych
(2016-2019)

1. Bondaruk,  Anna  i  Bożena  Rozwadowska.
2018. Stative and eventive passives of Subject
Experiencer verbs in Polish.  Poznań Studies
in Contemporary Linguistics 54(4): 437-467.
DOI 10.1515/psicl-2018-0019.

2. Bondaruk,  Anna.  2019. Agreement  with the
post-verbal DP in Polish dual copula clauses.
W: The grammar of copulas across languages,
red.  María  J.  Arche,  Antonio  Fábregas,  and
Rafeal  Marín,  107-129.  Oxford:  Oxford
University Press.

3. Bożena  Rozwadowska  i  Anna  Bondaruk.
2019. Against the psych causative alternation
in  Polish.  Studies  in  Polish  Linguistics
Special  Volume  1  (2019):  77-97.  DOI
10.4467/23005920SPL.19.007.10987

Najważniejsze granty, w tym:
Kierownik grantu (max 3)

Wykonawca grantu (max 3) wykonawca a grancie  z NCN Opus 8 pt.  „Analiza
porównawcza  predykatów  psychologicznych  w
językach  polskim,  hiszpańskim  i  angielskim”
kierownik    dr  hab.  Bożena  Teresa  Rozwadowska
Uniwersytet  Wrocławski;  Wydział  Filologiczny,
grant nr 2014/15/B/HS2/00588

Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas wypromowanych 
doktorów

5

Liczba aktualnie otwartych 
przewodów doktorskich

0

Liczba aktualnych doktorantów przed 
otwarciem przewodu

0
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Liczba aktualnych doktorantów w 
Szkole Doktorskiej KUL

0

Oferta i oczekiwania wobec kandydatów
Potencjalna tematyka doktoratów, 
które promotor chciałby prowadzić
(kilka tematów)

The structure of coordinate clauses in English and 
Polish
A structural analysis of idiomatic phrases in English 
and Polish

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

1

Oczekiwania wobec kandydatów (np. 
zainteresowania naukowe, 
dotychczasowe osiągnięcia, 
kompetencje naukowe, społeczne, 
językowe) 

- znajomość języka angielskiego na poziomie 
Proficiency
- magisterium  ze składni języka angielskiego lub  
innego języka
- zainteresowania strukturą języka i gramatyką 
generatywną
- znajomość modelu teoretycznego o nazwie Program
Minimalistyczny  

Warunki lokalowe oferowane dla 
indywidualnej pracy doktoranta (np. 
laboratorium, wspólny pokój)

wspólny pokój

Ewentualne środki finansowe na 
badania naukowe doktorantów (np. 
grant)

brak tego typu środków

Forma kontaktu  (np. e-mail, godziny 
i miejsce konsultacji – nr pokoju)

adres e-mail: bondaruk@kul.pl

tel.: + 48 81 4454138,   e-mail: phd@kul.pl
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