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Promotor w Szkole Doktorskiej KUL 

 

Sylwetka naukowa promotora 

Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy 

 

Urszula Paprocka-Piotrowska, 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://pracownik.kul.pl/urszula.paprocka-

piotrowska 

Zainteresowania naukowe 

(obszary, w których promotor prowadzi 

aktualnie badania naukowe) 

językoznawstwo stosowane, psycholingwistyka, 

akwizycja języka ojczystego/ obcego, dydaktyka 

nauczania języków, język francuski jako język 

obcy, język polski jako język ojczysty/ obcy, 

kompetencja narracyjna w języku ojczystym/ 

obcym, przeformułowanie w języku ojczystym/ 

obcym, kategorie czasu i aspektu i ich akwizycja w 

języku ojczystym/ obcym 

Trzy najważniejsze publikacje z 

ostatnich czterech lat kalendarzowych 

(2017-2020) 

U. Paprocka-Piotrowska (2018), Reformuler pour 

acquérir : quelques exemples d’analyse du corpus 

des reformulations orales chez des enfants polonais 

à 6, 8 et 10 ans, in: M. Duda et al. (red.), 

Chercheurs en devenir, Lublin: Werset, 19-33. 

ISBN: 978-83-65713-44-5,  

 

U. Paprocka-Piotrowska (dir.) (2019), 

Méthodologie de recherche en acquisition des 

langues, Lublin: Werset. ISBN: 978-83-65713-58-2 

 

U. Paprocka-Piotrowska et al. (2019), 

Reformulation Procedures in Polish, in: C. Martinot 

et al., Reformulationand Acquisition of Linguistic 

Complexity. Crosslinguistic Perspective. London-

Hoboken: ISTE-WILLEY, 283-362. 

ISBN: 978-1-78630-367-7 

 

U. Paprocka-Piotrowska (2020 w druku), Autour du 

verbe. Six études sur la capacité à narrer en langue 

étrangère, Lublin: Werset. 

ISSN : 2082-9942 
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Najważniejsze granty, w tym: 1) Grant NCN w konkursie Harmonia 7 (2016-

2019) 

Przyswajanie złożoności językowej w 

nauczaniu/uczeniu się języków obcych (grant 

realizowany w ramach współpracy 

międzynarodowej pomiędzy konsorcjum KUL-

UAM a Université Paris Sorbonne, Francja) 

2) Grant w programie MNiSW Społeczna 

Odpowiedzialność Nauki/ Doskonała Nauka 

– Wsparcie konferencji naukowych (2020-

2021). 

3) Udział w projektach międzynarodowej 

grupy badawczej Groupement de Recherche 

en Acquisition des Langues (REAL 2), 

koordynator : Université Paris 8 (UMR SFL 

7023)  

Kierownik grantu (max 3) 1) Kierownik grantu NCN Harmonia 7 

2) Kierownik projektu MNiSW Doskonała 

nauka/ Wsparcie konferencji naukowych 

3) Koordynator prac badawczych po stronie 

polskiej 

Wykonawca grantu (max 3)  

Doświadczenie w kierowaniu doktoratami 

Liczba dotychczas wypromowanych 

doktorów 

9 

Liczba aktualnie otwartych przewodów 

doktorskich 

4 

Liczba aktualnych doktorantów przed 

otwarciem przewodu 

---- 

Liczba aktualnych doktorantów w 

Szkole Doktorskiej KUL 

---- 

Oferta i oczekiwania wobec kandydatów 

Potencjalna tematyka doktoratów, które 

promotor chciałby prowadzić 

językoznawstwo stosowane, akwizycja/dydaktyka 

języka, przyswajanie języka ojczystego/obcego, 

język francuski jako język ojczysty/obcy, język 

polski jako język ojczysty/obcy 

Liczba doktorantów, których 

promotor mógłby przyjąć  

2 

Oczekiwania wobec kandydatów (np. 

zainteresowania naukowe, 

dotychczasowe osiągnięcia, 

kompetencje naukowe, społeczne, 

Szeroko pojęte zainteresowania z kręgu 

problematyki przyswajania języków i dydaktyki 

nauczania języka ojczystego/ obcego. 

Ukończone studia neofilologiczne. 
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językowe)  Udział w pracach grup badawczych i/lub grantach 

oraz działalność w studenckich kołach naukowych 

będą dodatkowym atutem.  

Warunki lokalowe oferowane dla 

indywidualnej pracy doktoranta (np. 

laboratorium, wspólny pokój) 

Wspólny pokój wyposażony w sprzęt komputerowy 

do pracy naukowo-badawczej i prowadzenia zajęć 

w formie zdalnej (siedziba Katedry, pomieszczenie 

konsultacyjne). 

Ewentualne środki finansowe na 

badania naukowe doktorantów (np. 

grant) 

Udział w prowadzonych przez pracowników 

Katedry projektach badawczych 

Pomoc w pozyskiwaniu grantów z NCN, NAWA i 

innych instytucji grantodawczych oraz  

grantów wewnętrzne typu D (językoznawstwo). 

Forma kontaktu (np. e-mail, godziny i 

miejsce konsultacji, link dostępu do 

Teams) 

paprocka@kul.pl 

konsultacje on-line: platforma Teams, wtorek, 

11.00 – 12.30 (możliwy inny termin spotkania po 

uprzednim ustaleniu drogą mailową) 

 

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych na stronie www Szkoły Doktorskiej KUL. 

 

Prof. dr hab.Urszula Paprocka-Piotrowska 

 

 

Lublin, 10 grudnia 2020 

mailto:paprocka@kul.pl

