
Proponowane tematy projektów badawczych 2022/2023                                           

w dyscyplinie językoznawstwo 

 

 

prof. dr hab. Małgorzata Święcicka 

 

Funkcjonalne (stylistyczne) zróżnicowanie współczesnej polszczyzny; Socjolingwistyczne 

zróżnicowanie współczesnej polszczyzny; Pragmatyka językowa.; Semantyka 

strukturalistyczna oraz kognitywna; Leksykologia i leksykografia; Językowy obraz 

świata/kreowanie obrazu świata w tekstach kultury. 

Przykładowe pola badawcze: Polszczyzna mieszkańców miast; Komunikacja językowa dzieci 

i młodzieży; Komunikacja internetowa i w Internecie; Słownictwo socjolektalne, profesjonalne, 

branżowe itd; Pola leksykalno- semantyczne (wybór szeroki: pola uczuć/odczuć, artefaktów, 

obiektów itp.); Studia nad opracowaniami leksykograficzne 

 

prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak 

 

Składnia i morfologia współczesnego języka polskiego; Gramatyka stylistyczna; Semantyka 

leksykalna; Leksykologia i językowy obraz świata; Gwary miejskie i środowiskowe  

 

prof. dr hab. Marek Cieszkowski 

 

Semantyka; Słowotwórstwo niemieckie; Lingwistyka tekstu; Dyskurs medialny; Przekład 

polsko-niemiecki/niemiecko-polski 

 

dr hab. Sylwia Firyn, prof. uczelni 

 

Gramatyka opisowa języka niemieckiego; Leksykologia; Gramatyka kontrastywna polsko-

niemiecka; Gramatyka historyczna języka niemieckiego. 

 

dr hab. Jolanta Jóźwiak, prof. uczelni 

 

Nominacja językowa; Lingwokulturologia; Kognitywno-kulturowe aspekty przekładu 

rosyjsko-polskiego 

 

dr hab. Norbert Kordek, prof. uczelni 

 

Językoznawstwo orientalne; językoznawstwo chińskie; językoznawstwo ogólne 

 

dr hab. Jerzy Łacina, prof. uczelni 

 

Gramatyka opisowa języka arabskiego; leksykologia arabska; dialektologia arabska, historia 

języka arabskiego. 



 

dr hab. Marek Marszałek, prof. uczelni 

 

Kontrakty językowe; Konfrontacja przekładowa (polsko-rosyjska, rosyjsko-polska, rosyjsko-

niemiecka); Leksykografia dwujęzyczna (polsko-rosyjska, rosyjsko-polska, rosyjsko-

niemiecka); Polszczyzna północnokresowa (współczesna i historyczna) 

 

dr hab. Anna Paluszak-Bronka, prof. uczelni 

 

Poprawność językowa; Stereotypy w języku; zakres zamian zachodzących w polszczyźnie; 

Historia języka polskiego; Język religijny; Słownictwo medyczne; O języku Internetu;                           

O mowie nienawiści; gwary kujawskie. 

 

dr hab. Agnieszka Rypel, prof. uczelni 

 

Dydaktyka literatury i j. polskiego; Glottodydaktyka; Nauczanie języka polskiego jako obcego; 

Dyskurs edukacyjny; Uczeń dysfunkcyjny w edukacji polonistycznej; Retoryka 

 

dr hab. Jacek Szczepaniak, prof. uczelni 

 

Lingwistyka tekstu; Lingwistyczna analiza dyskursu; Pragmatyka lingwistyczna; Lingwistyka 

mediów i medialności; Lingwistyczna analiza emocji. 

 

dr hab. Mirosława Wronkowska-Dimitrowa, prof. uczelni 

 

Zagadnienia paleoslwistyczne; Język zabytków cerkiewnosłowiańskich; Kultura piśmiennicza 

dawnych Słowian; Historyczny rozwój polszczyzny. 

 

dr hab. Rafał Zimny, prof. uczelni 

 

Pragmatyka językowa; Socjolingwistyka; Językoznawstwo kulturowe; Językoznawstwo 

normatywne; Stylistyka; Genologia lingwistyczna; Komunikacja publiczna; Perswazja 

językowa; Język reklamy i mediów polityki 

 

dr hab. Tamara Graczykowska, prof. uczelni 

 

Bałtycko-słowiańskie kontakty językowe język prasy-nowomowa, tzw. polszczyzna radziecka, 

leksyka współczesnego języka rosyjskiego. 


