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Aktualności 

Dni otwarte dla kandydatek i kandydatów na studia 

prowadzone w Instytucie Językoznawstwa US 

Od 7 do 16 czerwca br. trwały dni otwarte na Wydziale 

Humanistycznym US. Spotkania odbywały wirtualnie na platformie 

MS Teams. Kandydatki i kandydaci mogli m.in. poznać szczegóły  

oferty studiów prowadzonych w Instytucie Językoznawstwa US: 

filologii angielskiej, germańskiej, germańskiej z dodatkowym 

językiem obcym, hiszpańskiej, norweskiej, romańskiej, rosyjskiej, 

Global Communication, lingwistyki dla biznesu, przekładu 

rosyjsko-polskiego z dodatkowym językiem obcym czy nowego 

kierunku – polonistyczno-germanistycznych wspólnych studiów 

nauczycielskich. Informacje o kierunkach w newsletterze.  

 

 
 

W newsletterze:  

• aktualności, 

• projekty, 

• monografie, 

• czasopisma naukowe, 

• artykuły naukowe, 

• konferencje naukowe, 

• działalność kół naukowych, 

• wykłady, warsztaty, 

spotkania, 

• zapowiedzi. 

 

Rekrutacja trwa! 

          Więcej informacji: 

https://kandydaci.usz.edu.pl/   

 

  

 

 

 

Fot. Językoznawcze Koło Naukowe „Linguaphile”  Fot. https://fb.watch/69NRF7CVSY/ 

https://kandydaci.usz.edu.pl/
https://kandydaci.usz.edu.pl/
https://fb.watch/69NRF7CVSY/
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Obrona rozprawy doktorskiej Manuela Pereza Machado 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie językoznawstwo autorstwa Manuela 

Pereza Machado odbyła się 5 maja br. Rozprawa pt. „Sintaxis y semántica de los enunciados 

con predicado nominal. Un estudio contrastivo español-polaco” („Składnia i semantyka 

wypowiedzi z orzeczeniem imiennym – studium kontrastywne hiszpańsko-polskie”) została 

napisana pod kierunkiem dr hab. Adrianny Seniów, prof. US i dr Moniki Lisowskiej.  

Recenzentami rozprawy byli prof. dr hab. Wiaczesław Nowikow (Uniwersytet Łódzki, członek 

korespondent Hiszpańskiej Akademii Królewskiej – Real Academia Española, RAE) i dr hab. 

Andrzej Zieliński, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). 

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi! 
 

    
Fot. Filip Kacalski / Uniwersytet Szczeciński 
 

Artykuł prof. dr hab. Ewy Kołodziejek na egzaminie maturalnym 
 

Podczas tegorocznego egzaminu maturalnego z języka polskiego uczniowie mierzyli się  

z zadaniami do tekstu prof. dr hab. Ewy Kołodziejek z Instytutu Językoznawstwa US!  

Artykuł zatytułowany „Czy zwrot ciężko powiedzieć zasługuje na potępienie?” pochodzi  

z tomu „Tyle się we mnie słów zebrało... Szkice o języku i tekstach”, pod red. Barbary Pędzich, 

Magdaleny Wanot-Miśtury, Doroty Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2018. 

Gratulujemy Pani Profesor! 

 

  

 

 

Fot. https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/2021-2/  

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/2021-2/
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Monografie 
 

 
 

 

Adolescence with Polish in a German Town.  

The Case of Regensburg 

 

Hanna Pułaczewska 
 

Verlag Dr. Kovač 

 

The book is devoted to the attitudes, competences 

and practices found among teenage children of Polish 

speaking mothers raised in Germany since birth or early 

childhood, with a consideration given to the impact from 

relevant Others and the impact of growing into 

adolescence. The competence in the Polish language  

in childhood may be followed by Polish dropping out  

of usage in the later period; this motivated the author  

to focus on teenagers rather than younger children. It is 

her position that while any period in one’s lifetime  

is important for its own sake, the gift of bilingualism is most 

precious if it is carried over into adulthood. 

 

https://www.verlagdrkovac.de/978-3-339-12266-7.htm  

 

 

 

 

 

 

 
 

Intertextualität, Intersemiotizität und Interkulturalität 

eines Textes und seiner Übersetzung im medialen 

Zeitalter 

 

Piotr Sulikowski 
 

Verlag Dr. Kovač 

 

Die Monographie erweitert die Grenzen des Textes  

in der Linguistik auf seine neueste Form, den medialen 

Blend, welcher für die Kommunikation im digitalen Zeitalter 

charakteristisch ist. Zu diesem Zweck werden textuelle und 

außertextuelle Faktoren analysiert, die für die Existenz  

von Blends von besonderer Relevanz sind. An zahlreichen 

Beispielen der medialen Produkte veranschaulicht 

Sulikowski ihren Aufbau, semantische Dependenzen, 

Relationen mit anderen semiotischen Systemen und ihre 

Wechselbeziehungen im medialen Polysystem, in den 

Interkulturen und in der digitalen Welt sensu largo. 
 

https://www.verlagdrkovac.de/978-3-339-11006-0.htm  
 

https://www.verlagdrkovac.de/978-3-339-12266-7.htm
https://www.verlagdrkovac.de/978-3-339-11006-0.htm
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Konferencje  

W dniach 21-23 kwietnia 2021 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa:  

I Jornadas de Ciencias Sociales y Humanidades Antárticas (JoCSHA) organizowana przez 

argentyński Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur  

i El Instituto Antártico Argentino. Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego 

reprezentowała dr hab. Adrianna Seniów, prof. US, która wraz z dr Niną Pielacińską (Instytut 

Literatury i Nowych Mediów US) przygotowała referat pt. „La imagen de la Antártida  

en la literatura de viajes polaca” („Obraz Antarktydy w polskiej literaturze podróżniczej”).  

Udział w konferencji jest kontynuacją współpracy z argentyńskim środowiskiem naukowym, 

którą nawiązano w 2019 roku oraz promocją literatury, kultury i języka polskiego w Ameryce 

Południowej. 

 
 

 

Dr Wioletta A. Piegzik wygłosiła referat pt.: 

Regulacyjna funkcja intuicji językowej w rozwijaniu 

podsystemu leksykalno-semantycznego podczas 

konferencji naukowo-dydaktycznej Polskiego 

Towarzystwa Neofilologicznego organizowanej w dn. 

27-29 maja 2021 roku przez UMCS w Lublinie  

(za pośrednictwem MS Teams).    

Od jakości i wielkości słownika mentalnego zależy 

w znacznym stopniu skuteczność, poprawność, 

płynność i precyzja budowanych komunikatów 

językowych. W referacie zaproponowano prezentację 

i analizę autorskiego narzędzia służącego 

doskonaleniu i testowaniu słownictwa, którego istota opiera się na aktywności intuicji 

włączającej się do bieżącego przetwarzania niepełnego zbioru danych językowych  

i pozajęzykowych.  
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„Horyzonty języka, czyli jak daleko sięga językoznawstwo” 

 

   
 

W dniach 14-15 maja odbyła się kolejna, dziesiąta już, konferencja z cyklu „Horyzonty języka, 

czyli jak daleko sięga językoznawstwo”, zorganizowana tym razem online przez działające przy 

naszym Instytucie Koło Młodych Językoznawców. Uczestnicy konferencji wysłuchali 21 referatów 

językoznawczych, wygłoszonych przez studentów i doktorantów z ośrodków akademickich  

z całej Polski, a także – z Węgier i Japonii! Tematyka wystąpień była ciekawa i zróżnicowana,  

a dyskusje nad referatami – niezwykle owocne. Organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników na 

następną konferencję, która (miejmy nadzieję) odbędzie się już w ośrodku w Pobierowie.  

 

Informacje pochodzą ze strony:  

https://www.facebook.com/InstytutJezykoznawstwaUS  

 

 

„Świat Słowian w języku i kulturze” 

 

W dniach 22-23 kwietnia 2021 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Młodych 

Naukowców z cyklu „Świat Słowian w języku i kulturze”, która została zorganizowana we 

współpracy z Komisją Frazeologiczną przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów i Wydziałem 

Humanistycznym Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Sankt Petersburgu. Konferencja 

przebiegła w trybie hybrydowym. Prelegenci przygotowali referaty m.in. z zakresu 

językoznawstwa porównawczego, translatoryki, kulturoznawstwa i komparatystyki literackiej. 

 

     
 

https://www.facebook.com/InstytutJezykoznawstwaUS
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Mgr Paweł Tuz przerowadził 

serię wykładów 

popularyzatorskich  

i warsztatów dla uczniów  

XII Liceum 

Ogólnokształcącego.  

W ciągu trzech dni (8-10 

czerwca br.) mgr Paweł Tuz 

przeprowadził 10 godzin 

zajęć m.in.: 

• wykład „Languages  

of the United Kingdom”, 

• warsztaty „Welsh taster 

course” (podstawowe 

zwroty w języku walijskim). 

 
 

Zdjęcia pochodzą ze strony: 

https://www.zssport.pl/zespol-

szkol-sportowych-w-szczecinie-

lo-wyklady-i-warsztaty-z-

instytutu-jezykoznawstwa-us 
 

Wykłady, warsztaty, spotkania  

 

Dr Adriana Goldman wygłosiła wykład pt. „A Millennium 

of English in its key texts – from Old English to Early Modern 

English” dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego  

w Szczecinie w związku z organizowanym przez szkołę Dniami 

Kultury Krajów Anglojęzycznych (19 i 22 kwietnia br.).  

W spotkaniach wzięły udział cztery klasy ok. 30-osobowe. 

 

 
 

23 kwietnia br. odbyły się dwa wykłady w języku 

angielskim dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego  

w Szczecinie. Dr Adriana Goldman omówiła następujące 

zagadnienia: 

• „Elizabeth II – the formative years”,  

• „How to be a successful monarch”.  

W każdym wykładzie wzięło udział ok. 80 osób. 

 

 27 maja br. dr Adriana Goldman po raz kolejny gościła 

ze zdalnymi wykładami gościnnymi w III Liceum 

Ogólnokształcącego w Szczecinie. Uczniowie wysłuchali 

dwóch wykładów w języku angielskim:   

• „Debunking the Myths of Anglocentrism”, 

• „British History as Inspiration for A Game Of Thrones by 

G.R.R. Martin” 

oraz mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat studiowania 

filologii angielskiej i Global Communication.  

W spotkaniu on-line wzięło udział 48 uczniów. 

 

 

https://www.zssport.pl/zespol-szkol-sportowych-w-szczecinie-lo-wyklady-i-warsztaty-z-instytutu-jezykoznawstwa-us
https://www.zssport.pl/zespol-szkol-sportowych-w-szczecinie-lo-wyklady-i-warsztaty-z-instytutu-jezykoznawstwa-us
https://www.zssport.pl/zespol-szkol-sportowych-w-szczecinie-lo-wyklady-i-warsztaty-z-instytutu-jezykoznawstwa-us
https://www.zssport.pl/zespol-szkol-sportowych-w-szczecinie-lo-wyklady-i-warsztaty-z-instytutu-jezykoznawstwa-us
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Działalność kół naukowych 

Nowy numer czasopisma Koła Młodych Językoznawców „Wyjątek” 
 

Ukazał się kolejny – jedenasty już – numer czasopisma Koła Młodych 

Językoznawców „Wyjątek”. Zachęcamy do lektury! 
 

Ze wstępu: To numer z wielu powodów wyjątkowy: jest początkiem 

drugiego dziesięciolecia naszego wyjątkowego pisma, powstał  

w wyjątkowych warunkach i poświęcamy go wyjątkowemu rokowi 

2020, zwanemu rokiem ZOZO.  
 

Czasopismo jest dostępne pod adresem: 

https://usz.edu.pl/wp-content/uploads/Wyj%C4%85tek 

_11_2020_ebook-z-ok%C5%82adk%C4%85-1.pdf  

 

Sukces Studenckiego Koła Naukowego „Komunikacja transgraniczna” 
 

Studenckie Koło Naukowe „Komunikacja Transgraniczna”, 

pod opieką dr Doroty Orsson, zajęło drugie miejsce w konkursie 

grantowym organizowanym dla kół naukowych i organizacji 

studenckich działających w Uniwersytecie Szczecińskim.  

SKN KT otrzymało dofinansowanie projektu pn. „Studiowanie  

w pandemii – pandemia w studiowaniu”. Badanie jest aktualnie 

prowadzone wśród Studentek i Studentów europejskich uczelni. 

Natomiast jesienią odbędą się międzynarodowe warsztaty.  

Serdecznie gratulujemy!  

 

Dni Skandynawskie 2021 
 

Odbyły się Dni Skandynawskie w formie on-line, które trwały 

od 18 do 23 maja 2021 r. 

Motywem przewodnim tegorocznych Dni Skandynawskich 

była ekologia. Liczne punkty programu skupiały się na tematyce 

zielonych miast i istocie odpowiedzialnego biznesu. Eksperci  

z Polski i Skandynawii podzielili się wiedzą i doświadczeniami 

związanymi z ekologicznymi rozwiązaniami w przedsiębiorstwach 

i życiu codziennym. Ważnym elementem całego wydarzenia było otwarcie Domu 

Skandynawskiego – Scandinavian Meeting Point Szczecin, miejsca spotkań, wydarzeń i rozmów 

dla wszystkich, którym bliska jest Skandynawia.  

 

Projekt filmowy studentów filologii norweskiej  
 

Zapraszamy do obejrzenia projektu filmowego studentów 

filologii norweskiej US. Projekt koordynował dr Witosław Awedyk. 

 

Projekt filmowy jest dostępny pod adresem: 

https://drive.google.com/file/d/165t79a05APA3XViL3rk47RQqT5IQtv3a/view  

Fot. Samorząd Studencki US; 
https://www.facebook.com/samorzadus  

https://usz.edu.pl/wp-content/uploads/Wyj%C4%85tek_11_2020_ebook-z-ok%C5%82adk%C4%85-1.pdf
https://usz.edu.pl/wp-content/uploads/Wyj%C4%85tek_11_2020_ebook-z-ok%C5%82adk%C4%85-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/165t79a05APA3XViL3rk47RQqT5IQtv3a/view
https://www.facebook.com/samorzadus
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Studia prowadzone w Instytucie Językoznawstwa US 

 

NOWOŚĆ! Polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie 

Polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie w języku polskim i niemieckim – 

to nowy kierunek, realizowany wspólnie z Uniwersytetem w Greifswaldzie. Celem studiów jest 

przygotowanie przyszłych absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego  

i języka niemieckiego. Utworzenie studiów jest efektem wieloletniej współpracy pomiędzy 

Uniwersytetem Szczecińskim i Uniwersytetem w Greifswaldzie. Absolwenci po ukończeniu studiów 

I i II stopnia będą posiadali uprawnienia nauczycielskie w Polsce i w Niemczech. 
 

     
Fot. https://www.youtube.com/watch?v=Qe8okdBhCyQ  
 

 

Global Communication, studia stacjonarne I stopnia 

(studia w języku angielskim) 

Global Communication to kierunek z wykładowym językiem angielskim, łączący 

językoznawstwo z nauką o kulturze. Program studiów umożliwia wszechstronny rozwój osobisty oraz 

akademicki – zdobywanie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz kompetencji 

społecznych i kulturowych cenionych na współczesnym rynku pracy. Dużym atutem kierunku jest 

intensywna nauka dwóch dodatkowych języków obcych (do wyboru spośród języków: 

chińskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub francuskiego). 

 
Lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie, 

studia stacjonarne I stopnia 

Studiujący mają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu kultury 

rosyjskiego i niemieckiego obszaru językowego oraz doskonalenia 

umiejętności językowych.  

Absolwenci przygotowani są do aktywnego uczestnictwa  

w sferze społeczno-gospodarczej, a szczególnie do doskonalenia 

warsztatu tłumacza w zakresie przekładu pisemnego i ustnego. 

W 2021 roku w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu 

Akredytacji Kierunków Studiów kierunek uzyskał Certyfikat i Znak 

Jakości  „Studia z Przyszłością”. 

 
 

Przekład rosyjsko-polski  

z dodatkowym językiem obcym, 

studia stacjonarne II stopnia 

Studia zapewniają opanowanie języka rosyjskiego na poziomie C1+ oraz drugiego języka 

obcego na poziomie B2. Kształcą umiejętności tłumaczenia z języka rosyjskiego na polski  

i odwrotnie w zakresie komunikacji ekonomicznej, prawnej i sądowej, korespondencji oficjalnej  

i tekstów użytkowych. Absolwenci posiadają także wiedzę o zjawisku dwujęzyczności  

w przekładzie, literaturze, akwizycji języka i lingwistyce porównawczej. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qe8okdBhCyQ
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Filologia angielska, studia stacjonarne  

+ niestacjonarne I i II stopnia 

 

W czasach, gdy język angielski stał  

się globalnym narzędziem komunikacji, 

dyplom anglistyki otwiera drogę do wielu 

różnych karier. Bogata oferta specjalności 

pozwala na przygotowanie do zawodu 

tłumacza, nauczyciela lub eksperta 

komunikacji interkulturowej. 

 

Fot.: Językoznawcze Koło Naukowe „Linguaphile”; https://www.facebook.com/linguaphilewhus  

 

Filologia germańska, studia stacjonarne I i II stopnia + niestacjonarne I stopnia 

Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym, studia stacjonarne I stopnia 

Filologia germańska to szansa na profesjonalne opanowanie języka niemieckiego, poznanie 

kultury krajów niemieckojęzycznych i historii polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Specjalności 

oferowane na filologii germańskiej dobrze wpisują się w oczekiwania pracodawców zarówno po 

stronie polskiej, jak i niemieckiej. 

 

Filologia hiszpańska, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

Studia dają możliwość poszerzenia wiedzy filologicznej: literackiej, językoznawczej  

i kulturoznawczej. Ponadto program studiów bogaty jest w tematykę interdyscyplinarną z zakresu 

historii, ge ografii, kultury i turystyki krajów Półwyspu 

Iberyjskiego oraz Ameryki Łacińskiej. 

 

Filologia norweska, studia stacjonarne I stopnia 

Studia umożliwiają pogłębienie wiedzy  

w zakresie języka, kultury i mentalności 

mieszkańców krajów nordyckich. Znajomość języka 

norweskiego jest atutem na rynku pracy ze względu 

na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów 

znających ten język, wynikające ze współpracy 

gospodarczej z krajami nordyckimi. 

 

Filologia romańska z językiem obcym do wyboru, studia stacjonarne I stopnia 

Filologia romańska, studia stacjonarne II stopnia 

Język francuski jest piątym najczęściej używanym językiem świata i jednym z oficjalnych 

języków Unii Europejskiej i wielu organizacji międzynarodowych. Absolwenci kierunku biegle 

władają językami obcymi, znają kulturę oraz uwarunkowania społeczne krajów europejskich. 

 

Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym, studia stacjonarne I stopnia 

W obecnej sytuacji geopolitycznej rośnie zapotrzebowanie na specjalistów znających język 

rosyjski i realia społeczno-polityczne panujące w Rosji. Na kierunku filologia rosyjska można 

nauczyć się języka od podstaw bądź też kontynuować jego naukę. 

 

  

https://www.facebook.com/linguaphilewhus

