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ŻYCIORYS NAUKOWY

WYKSZTAŁCENIE





1994–1998 Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie
1998–2003 studia magisterskie, kierunek: filologia polska, Uniwersytet
Śląski
 praca magisterska pt. Marketing bezpośredni w perspektywie
językoznawczej napisana pod kierunkiem prof. UŚ dr hab. Olgi Wolińskiej.
2003–2007 studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego
praca doktorska pt. Strategie dyskursywne w rozmowie handlowej napisana
pod kierunkiem prof. dr hab. Renaty Przybylskiej; recenzenci: dr hab. prof.
UŚ Olga Wolińska oraz prof. dr hab. Bogusław Dunaj.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
 Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ w latach 2001–2003
 nauczanie języka polskiego jako obcego,
 uczestniczenie w pracach administracyjnych Szkoły.
 Szkoła Języków Obcych Glossa w Krakowie w latach 2004–2013
 nauczanie języka polskiego jako obcego.
 Instytut Języka Polskiego PAN w latach 2007–2012
 2007―2010 zatrudnienie na stanowisku dokumentalisty ds.
sprawozdawczości, planowania, współpracy z zagranicą i grantów;
 2007―2012 wykonawca w projekcie badawczym – rozwojowym
finansowanym przez MNiSW pt. Wielki słownik języka polskiego –
podstawowy zasób polszczyzny – kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr
Żmigrodzki (udział w opracowaniu instrukcji, redakcja haseł).
 Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Dietla w latach 2007–2012
 zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy;
 prowadzenie zajęć dydaktycznych w Katedrze Dziennikarstwa i
Komunikacji Społecznej m.in. z takich przedmiotów jak: retoryka i
erystyka, reklama we współczesnym społeczeństwie informacyjnym,
public relations.
 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w roku akademickim 2017/2018
 zatrudnienie na umowę zlecenie w celu przeprowadzenia wykładu
obieranego pt. Techniki perswazji i manipulacji na Wydziale Fizyki i
Informatyki Stosowanej AGH.
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 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Historii Języka i
Dialektologii od 2008
 2008‒2009 zatrudnienie na umowę o dzieło i umowę zlecenie na
stanowisku wykładowcy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na
Wydziale Polonistyki UJ;
 1 X 2010–30 IX 2013 zatrudnienie na umowę o pracę (na czas określony)
na stanowisku asystenta z doktoratem w Katedrze Historii Języka i
Dialektologii WP UJ;
 od 1 IV 2013 zatrudnienie na umowę o pracę (na czas określony) na
stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Języka i Dialektologii WP UJ; od
22 XI 2018 r. zatrudnienie na czas nieokreślony.
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
1. Aktualne tematy prowadzonych prac badawczych:
 indywidualne badania naukowe nad Dyskursem reklamowym w
przedwojennym Krakowie (1900–1939) w ramach przygotowania
rozprawy habilitacyjnej (planowany rok ukończenia 2021/2022);
 zespołowe badania KHJiD WP UJ nad krakowskim słownictwem
kulinarnym w ujęciu historycznym, przy współpracy z zespołem
naukowym z UAM.
2. Wybrane publikacje (pełny wykaz zob. załącznik pt. Lista publikacji):
Monografie:
 Strategie dyskursywne w rozmowie handlowej, Wydawnictwo Naukowe
„Śląsk”, Katowice 2009, ss. 289.
 Przewodnik po elektronicznych zasobach językowych dla polonistów
(słowniki, kartoteki, korpusy, kompendia), (współautorstwo z Agatą
Kwaśnicką-Janowicz), seria „Biblioteczka Towarzystwa Miłośników
Języka Polskiego”, Wydawnictwo JAK, Kraków 2017, ss. 206.
Słowniki (współautorstwo haseł)
 Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich
(współautorstwo haseł: Barbara Batko-Tokarz, Agata KwaśnickaJanowicz, Donata Ochmann, Patrycja Pałka, Sylwia Przęczek-Kisielak,
Renata Przybylska, Maciej Rak, Kazimierz Sikora), red. D. Ochmann, R.
Przybylska, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2017, ss. 360 (wyd. II
2018).
 Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki (kierownik
projektu),
www.wsjp.pl
(zespół
autorski
zob.
https://wsjp.pl/index.php?pokaz=autorzy&l=1&ind=0?pwh=0;
redakcja haseł w latach 2007-2018 – łącznie opublikowano 1065
haseł).
3. Udział w konferencjach naukowych:
 od 2008 r. czynny udział z referatem w 22 konferencjach naukowych
ogólnopolskich i międzynarodowych.
4. Pełnione funkcje:
 w latach 2011-2014 funkcja sekretarza Zarządu Polskiego Towarzystwa
Językoznawczego od 2011 roku (kadencja Zarządu na lata 2011-2014);
 w latach 2012-2014 protokolant prac doktorskich na Wydziale
Polonistyki UJ;
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od 2015 funkcja sekretarza Redakcji Biuletynu Polskiego Towarzystwa
Językoznawczego;
 opiekun naukowy (razem z dr hab. A. Kwaśnicką-Janowicz, prof. K.
Sikorą) w programie dla studentów WP UJ specjalności nauczycielskiej
„Primus inter pares”.
5. Członkostwo w organizacjach naukowych:
 członek zwykły Polskiego Towarzystwa Językoznawczego,
 członek Zarządu Fundacji na rzecz Muzeum Języka Polskiego – czynny
udział w pracach koncepcyjnych dot. wystawy o języku i komunikacji w
Centrum Literatury i Języka „Planeta Lem”.
6. Udział w grantach
 wykonawca w projekcie badawczym (promotorskim) w latach 20062007, finansowanym przez MNiSW. Numer projektu: PB 4417/30 (1
H01D 017 30). Tytuł projektu: Strategie dyskursywne w rozmowie
handlowej. Kierownik projektu: prof. dr hab. Renata Przybylska;
 wykonawca w projekcie badawczym (rozwojowym) w latach 20072012, finansowanym przez MNiSW. Numer projektu: R 17 004 03. Tytuł
projektu: Wielki słownik języka polskiego – podstawowy zasób leksykalny
polszczyzny Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki;
 wykonawca w projekcie Wielkiego słownika języka polskiego (kierownik
projektu: P. Żmigrodzki, główni wykonawcy: M. Bańko, M. Grochowski,
R. Przybylska, J. Waniakowa, K. Węgrzynek), www.wsjp.pl, praca
naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju
Humanistyki” w latach 2013-2018.


AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA NA UJ
1. Prowadzenie stałych zajęć kursowych w ramach różnych kierunków na WP UJ:
 aktualnie: gramatyka opisowa języka polskiego (ćwiczenia, filologia
polska)
 w latach ubiegłych: kultura języka, leksykologia i leksykografia,
stylistyka praktyczna.
2. Prowadzenie zająć autorskich (przedmiotów kursowych lub wybieralnych):
 techniki perswazji i manipulacji (wykład monograficzny),
 współczesny warsztat polonisty – elektroniczne zasoby i narzędzia
badawcze (opcja: razem z dr hab. A. Kwaśnicką-Janowicz i dr. M.
Woźniakiem),
 warsztaty sprawności językowej (ćwiczenia, filologia polska),
 komunikacja społeczna (wykład, teksty kultury),
 strategie budowania wizerunku (ćwiczenia, język polski w komunikacji
społecznej).
3. Inne:
 pełnienie funkcji promotora pomocniczego,
 recenzowanie prac licencjackich i magisterskich,
 praca w jury konkursów w ramach Miesiąca Języka Ojczystego na WP UJ
w latach 2017-2019.
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OSIĄGNIĘCIA I NAGRODY
 Finalistka Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora w
Zgorzelcu (1997r.),
 Grand Prix w konkursie recytatorskim o „Śląską Paproć” w ramach
Rudzkiej Jesieni Kulturalnej (1998 r.),
 Laureatka konkursu Literacki Hyde Park (1999 r.)
 Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok akademicki 2001/2002,
 Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na rok akademicki
2002/2003,
 2014 r. – wyróżnienie za wysoką jakość pracy dydaktycznej za rok
akademicki 2012/2013,
 2018 r. – znalezienie się w grupie pracowników UJ, którzy uzyskali
najlepsze wyniki oceny działalności naukowej w roku 2017;
 2018 r. – nagroda Rektora UJ: nagroda zespołowa III stopnia za pracę
naukową pt. „Przewodnik po elektronicznych zasobach językowych dla
polonistów […]”;
 2018 r. – odznaczenie państwowe: Medal Brązowy za Długoletnią Służbę,
 2018 r. – nagroda honorowa Komitetu Językoznawstwa PAN dla zespołu
autorskiego za pracę „Powiedziane po krakowsku. Słownik
regionalizmów krakowskich”, pod red. D. Ochmann i R. Przybylskiej.
DZIAŁALNOŚĆ POPULARNONAUKOWA – SZKOLENIA I WARSZTATY










Od 2012 r. prowadzenie cyklicznych szkoleń dla nauczycieli języka polskiego
jako obcego z poprawności fonetycznej i problemów leksykalnych
współczesnej polszczyzny w Szkole Języków Obcych GLOSSA w Krakowie.
Od 2012 roku prowadzenie cyklicznych warsztatów z wymowy i odmiany
nazwisk dla placówek logopedycznych, pedagogicznych i przedszkoli, także w
ramach konferencji Nauczyciele nauczycielom.
Od 2012 r. – prowadzenie wykładów i warsztatów z poprawności językowej
oraz z perswazji i manipulacji dla gimnazjalistów i licealistów (w tym udział w
Festiwalu Nauki w Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów w Krakowie
oraz w projekcie „Ucz się u mistrzów”) w ramach działań promocyjnych
Wydziału Polonistyki UJ.
2012 r. − prowadzenie warsztatów dla kadry kierowniczej Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego z poprawności językowej pism urzędowych.
2014 r. – wykłady dla kadry menadżerskiej podczas konferencji pt.
Lingwistyka Sprzedaży: Tajna broń najlepszych handlowców organizowanej
przez Harvard Business Review Polska w Warszawie.
2018, 2019 r. – prowadzenie warsztatów językowych dla nauczycieli
polonistów z zakresu manipulacji i perswazji, zasobów cyfrowych oraz
kultury języka, organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Krakowie.
2018 r. – w ramach Festiwalu Literatury dla Dzieci współprowadzenie z dr
Kwaśnicką-Janowicz warsztatów z języka Krakowa „Powiedziane po
krako(w)sku – spotkanie wokół Słownika regionalizmów krakowskich.
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