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Promotor w Szkole Doktorskiej KUL

Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, 
stopień, tytuł naukowy

Katarzyna Wołowska, 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://pracownik.kul.pl/wolowska 

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

językoznawstwo francuskie, semantyka 

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

2016, «L’hyperbolisation est-elle négociable ? L’interprétation hyperbolisante et sa 
mise en cause par le destinataire», Synergies Pologne, no 13, 55-63, 
http://gerflint.fr/Base/Pologne13/wolowska.pdf .
2017, « Objectiviser le subjectif pour l’imposer à l’autre  : la «  normativisation  » 
de contenus évaluatifs comme procédé de modélisation argumentative de 
l’information sur Internet », Studia Romanica Posnaniensia, 44/3, s. 197-209, 
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp/article/view/12268 . 2018, 
„Wartościowanie motywu ‘Ojczyzny’ i ‘Synczyzny’ w Trans-Atlantyku Witolda 
Gombrowicza w świetle metodologii semantyki interpretacyjnej”, Linguistica 
Copernicana, 15/2018, 355-370. 
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LinCop/article/view/LinCop.2018.021 .

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

2012-2015,  Kontekstowa wirtualizacja sensu w perspektywie interpretacyjnej,  nr
2011/03/B/HS2/05440, OPUS 2, NCN.
2008-2010, Opozycje sensu w dyskursie, nr N N104 224535, konkurs 35, MNiSW.

Wykonawca grantu 
(max 3)
Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas 
wypromowanych 
doktorów

0

Liczba aktualnie 
otwartych przewodów 

0

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

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LinCop/article/view/LinCop.2018.021
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp/article/view/12268
http://gerflint.fr/Base/Pologne13/wolowska.pdf
https://pracownik.kul.pl/wolowska
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doktorskich
Liczba aktualnych 
doktorantów przed 
otwarciem przewodu

0

Liczba aktualnych 
doktorantów w Szkole 
Doktorskiej KUL

0

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

Semantyka interpretacyjna – badanie izotopii i motywów tematycznych w 
wybranym tekście 
Analiza form dialogowych w dyskursie internetowym 

Liczba doktorantów, 
których
promotor mógłby 
przyjąć 

1 

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

Ogólne zorientowanie w teoriach językoznawczych, głównie z zakresu semantyki, 
znajomość zasad przestrzeganych w pracy badawczej. 
Motywacja do pracy, elastyczność, umiejętność pracy w zespole. 
Mile widziana przynamniej jedna publikacja (lub tekst przygotowany do 
potencjalnej publikacji) wskazująca na praktyczną umiejętność pracy naukowej. 

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

-

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

nie

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

wolowska@kul.pl
s. GG-361 
konsultacje w semestrze zimowym 2019/20: piątek 9.10-10.40.

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

mailto:wolowska@kul.pl

