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Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Promotor w Szkole Doktorskiej KUL

Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, 
tytuł naukowy

Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, doktor habilitowany

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/Magdalena_Smolen-
Wawrzusiszyn   https://scholar.google.pl/citations?  
user=lTJRgB4AAAAJ&hl=pl

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

Glottodydaktyka polonistyczna, pragmatyka językowa i badania
nad dyskursem, retoryka stosowana

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

1.  Dwujęzyczny  podręcznik komunikacji  językowej  dla  służb
pogranicza polsko-słowackiego, Wydawnictwo Naukowe KUL,
Lublin  2016  [współautorstwo:  A.  Majewska-Wójcik,  A.
Račáková, G. Olchowa]
2.  Polskie  dyskursy  marketingu.  Perspektywa  lingwistyczna,
Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2018.
3.  TOC  Logical  Branch  as  a  tool  in  teaching Polish  as  a
foreign/secon/heritage  language  to  children,  „Acta
Universitatis  Lodziensis.  Kształcenie  Polonistyczne
Cudzoziemców”,  t.  26/  2019  r.:  Oblicza  glottodydaktyki
polonistycznej.  Powiązania  i  inspiracje,  red.  G.  Zarzycka,  B.
Grochala, I. Dembowska-Wosik, s. 259-270.

Najważniejsze granty, w 
tym:

2 granty międzynarodowe – szczegóły poniżej

Kierownik grantu (max 3) 2015-2016 The bilingual linguistic tools for emergency services
of the Polish-Slovak borderland, instytucja grantodawcza: 
International Visegrad Fund, partner projektu: Uniwersytet 
Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)

Wykonawca grantu (max
3)

1. Grant wyżej wskazany.
2. Emblems of the Polish culture – lexicon concept; instytucja 
grantodawcza: Swiss National Science Foundation, 
kierownictwo projektu: Uniwersytet we Fryburgu (Szwajcaria) 
– wrzesień 2019 r.

Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas 
wypromowanych doktorów

-

Liczba aktualnie otwartych -

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

https://scholar.google.pl/citations?user=lTJRgB4AAAAJ&hl=pl
https://scholar.google.pl/citations?user=lTJRgB4AAAAJ&hl=pl


Szkoła Doktorska KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

przewodów doktorskich
Liczba aktualnych 
doktorantów przed 
otwarciem przewodu

2

Liczba aktualnych 
doktorantów w Szkole 
Doktorskiej KUL

-

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

Glottodydaktyka polonistyczna, pragmatyka językowa, badania 
nad dyskursem

Liczba doktorantów, 
których
promotor mógłby przyjąć 

1

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

Ukończone studia filologiczne (nie tylko polonistyczne) lub 
kulturoznawcze; zainteresowania związane z teorią i praktyką 
nauczania języków jako obcych,  pragmatyką językową lub 
badaniami nad dyskursem; aktywność naukowa w czasie 
studiów (wygłoszenie referatu na konferencji naukowej, 
przygotowanie sesji plakatowej itp., mile widziana publikacja) 
oraz organizacyjna w zakresie funkcjonowania naukowego 
uniwersytetu; ciekawość poznawcza i samodzielność badawcza 
oraz samodyscyplina w pracy naukowej.

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

Wspólny pokój (katedra)

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

Starania o grant dla młodych naukowców.

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

e-mail: lumina@kul.pl
konsultacje: wtorek, 8.30-10.00, GG 17

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

mailto:lumina@kul.pl

