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UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH 
 

▪ od grudnia 2018 – nadal: kierowanie projektem badawczym pt.: „Wandel der 

Argumentationstopoi in ausgewählten Heimatblättern”, finansowanym ze środków 

stypendialnych kraju związkowego Badenia-Wirtembergia i Instytutu Etnologii Niemców 

Europy Wschodniej we Fryburgu (Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen 

Europa (IVDE) in Freiburg) 

▪ 24.10.2018–18.06.2019: udział w projekcie badawczym pt.: „Uniwersytet Najlepszych”, 

organizowanym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach we współpracy z miastem 

Katowice. Projekt miał na celu rozwijanie zainteresowań najzdolniejszych uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych z Katowic. Główną metodą pracy była edukacja 

spersonalizowana oparta na metodzie tutoringu w formie zajęć, konwersatoriów, ćwiczeń 

i wykładów zorganizowanych dla podopiecznej. 

▪ 17.12.2014–15.11.2015: udział w projekcie badawczym pt.: „Nauczanie języka 

niemieckiego metodą narracyjną w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym” 

realizowanym przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego, w ramach 

programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Akademickie Centrum 

Kreatywności” w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania 

badaniami naukowymi oraz ich wynikami” (Priorytet I, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.1.3. 

Programu Operacyjnego Innowacyjnego Gospodarka, 2007–2013) oraz współpraca nad 

przygotowaniem publikacji stanowiącej analizę podjętych badań 

 

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH 
 

▪ 26.07.2019 – nadal: członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów 

(Internationale Vereinigung für Germanistik) w kadencji 2015–2020 

▪ 26.05.2018 – nadal: członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Germanistów Polskich                  

w Warszawie w kadencji 2018–2020 

▪ 27.02.2017 – nadal: członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich (Warszawa) 

▪ 05.11.2017 – nadal: członek Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy                  

o Komunikacji Językowej “Tertium” (Kraków) 

 

FUNKCJE AKADEMICKIE 

A. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 

▪ zastępca dyrektora kierunku Filologia Germańska od października 2019 

▪ członek Rady Dydaktycznej Kierunku Filologia Germańska od października 2019 

▪ członek Rady Instytutu Językoznawstwa od października 2019 

▪ członek Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w kadencji 2016–2020 

▪ członek Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia [KZZJK] dla kierunku 

filologia germańska 

▪ autor modułu kształcenia: „Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego” na kierunku: 

filologia germańska, specjalność: język niemiecki od podstaw  

▪ autor modułu kształcenia: „Standardy kulturowe w krajach niemieckiego obszaru 

językowego” na kierunku: filologia germańska, specjalność: język niemiecki od podstaw 

▪ koordynator modułu Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego na studia I i II stopnia (autor 

modelu organizacyjno-koncepcyjnego z gramatyki praktycznej dla studiów stacjonarnych 

pierwszego i drugiego stopnia na kierunku: filologia germańska) 

▪ koordynator harmonogramu zajęć dydaktycznych w Instytucie Filologii Germańskiej 

Uniwersytetu Śląskiego 



▪ członek Komitetu Okręgowego 39., 40., 41. i 42. Olimpiady Języka Niemieckiego 

organizowanej przez WSJO w Poznaniu (sprawdzanie testów nadesłanych przez szkoły 

oraz przeprowadzenie eliminacji ustnych) 

▪ opiekun grup studenckich na studiach I stopnia 

▪ przewodniczący i sekretarz w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla I roku studiów 

stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku: filologia germańska 

▪ współorganizator Dni Otwartych w Instytucie Filologii Germańskiej (prowadzenie 

wykładów dla nauczycieli języka niemieckiego) 

 

B. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

▪ sprawowanie opieki dydaktycznej (także indywidualnej) nad pracami licencjackimi                  

i  magisterskimi 

▪ opracowanie testu diagnostycznego dla I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia 

na kierunku: filologia germańska, specjalność: nauczycielska z językiem szwedzkim; 

tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych. Przeprowadzenie testu i dokonanie 

oceny na potrzeby jednostki w celu ustalenia poziomu językowego studentów 

▪ opracowanie autorskich materiałów dydaktycznych do Praktycznej Nauki Języka 

Niemieckiego dla studentów II roku SS I. Skrypt służy rozwijaniu kompetencji słuchania  

i czytania ze zrozumieniem i znajduje swoje zastosowanie na specjalności tłumaczeniowej 

i nauczycielskiej (współautorka: dr hab. prof. UŚ Nina Nowara-Matusik) 

▪ prowadzenie konsultacji językowych dla studentów germanistyki w ramach tzw. 

„Pogotowia Językowego” 

 

STYPENDIALNE POBYTY ZAGRANICZNE 
 

▪ 06.05.–19.05.2019: pobyt stypendialny w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytecie             

w Salerno (Włochy) (Università degli Studi di Salerno) w celu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych 

▪ 28.03.–30.03.2019: udział stypendialny w ramach programu DAAD w międzynarodowej 

konferencji naukowej: 46. Jahrestagung Deutsch als Fremd- und Zweitsprache: „In 

Chemnitz verbunden – Deutsch als Fremd- und Zweitsprache“ i szkoleniu dla 

międzynarodowych wykładowców filologii germańskiej pt. „Techniken des 

wissenschaftlichen Forschens und Präsentierens“, zorganizowanych przez Fachverband 

Deutsch als Fremd- und Zweitsprache na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz 

▪ grudzień 2018: stypendialny pobyt badawczy w Instytucie Etnologii Niemców Europy 

Wschodniej we Fryburgu (Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa 

(IVDE) in Freiburg)  

▪ 30.04.–04.05.2018: pobyt stypendialny w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytecie             

w Salerno (Włochy) (Università degli Studi di Salerno) w celu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych 

▪ 29.05.–02.06.2017: pobyt stypendialny w ramach programu Erasmus+ w Saarbrücken na 

Uniwersytecie Kraju Saary (Universität des Saarlandes) w celu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych 

▪ 30.03.–01.04.2017: udział stypendialny w ramach programu DAAD w międzynarodowej 

konferencji naukowej: „44. Jahrestagung Deutsch als Fremd- und Zweitsprache: DaFFÜR 

Berlin – Perspektiven für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache in Schule, Beruf und 

Wissenschaft”, zorganizowanej przez Fachverband Deutsch als Fremd- und Zweitsprache 

na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie  

▪ 15.–22.11.2015: udział w seminarium naukowym: „Schlesische Begegnungen”                          

w Königswinter odbywającym się pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

RFN 

  


