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Stanowisko
Asystent w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK (Filia w Piotrkowie
Trybunalskim)

Nauczane przedmioty, m.in.
Pragmatyka i komunikacja językowa, Język mediów, Komunikacja interkulturowa,
Komunikacja interkulturowa w biznesie, Komunikacja interpersonalna, Analiza dyskursu,
Analiza dyskursu politycznego

Profil naukowy
Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, specjalność: pragmatyka
językowa
Wykształcenie
Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie, Uniwersytet
Łódzki (praca doktorska pt.: „Dyskursywne reprezentacje polskich imigrantów w brytyjskiej
przestrzeni medialnej: relacja my – oni w wybranych tytułach prasowych”)
Magisterskie studia uzupełniające, kierunek: Stosunki międzynarodowe, specjalizacja:
Międzynarodowe stosunki polityczne – studia brytyjskie, Wyższa Szkoła Studiów
Międzynarodowych w Łodzi
Studia licencjackie, kierunek: Filologia angielska, Wyższa Szkoła Studiów
Międzynarodowych w Łodzi
Studia magisterskie, kierunek: Biologia, Uniwersytet Łódzki
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Studia podyplomowe
Podyplomowe studia doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, kierunek: Edukacja globalna,
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi i Fundacja „Poza Schematem"
Podyplomowe studia doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, kierunek: Metodyka –
dydaktyka nauczania języków obcych, specjalność: nauczanie języka angielskiego, Wyższa
Szkoła Kupiecka w Łodzi

Dodatkowe kwalifikacje
Trener międzykulturowy, Trener edukacji globalnej i Trener nauki - dydaktyki aktywnej
(warsztaty międzykulturowe m.in. dla licealistów, studentów, nauczycieli, seniorów,
funkcjonariuszy Policji i wolontariuszy pracujących z imigrantami)

Zainteresowania naukowe
Krytyczna Analiza Dyskursu, dyskurs migracyjny, językowe wyznaczniki mowy nienawiści,
komunikacja międzykulturowa

Zainteresowania prywatne
Zabytki kultury i przyrody, kultura ludowa, mniejszości etniczne Polski
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