
INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI 
– UCZELNIA BADAWCZA

W wyniku konkursu Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Warszawski 

posiada status uczelni badawczej na lata 2020-2026. 



WIĘCEJ INFORMACJI: 
 https://www.uw.edu.pl/badania/idub/

W ramach obszaru IV Wydział Neofilologii reprezentowany jest przez dwójkę koordynatorów:

dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic: 
działanie II.3.7 „Zwiększenie efektywności i umiędzynarodowienia projektów badawczych w ramach obszaru wielojęzyczności”

dr hab. Paweł Piszczatowski: 
działanie I.3.12 „Nieatropocentryczna podmiotowość kulturowa”

I VIVII III

Badania

dla Ziemii

U podstaw 

mikro i makro 

świata

Wyzwanie 

petabajtów

 Przekraczanie 

granic 

humanistyki

W poszukiwaniu 

regionalnych 

rozwiązań dla 

globalnych wyzwań

01 PRIORYTETOWE OBSZARY BADAWCZE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (POB)

https://www.uw.edu.pl/badania/idub/


Badania wielojęzyczności prowadzone na UW zyskały rozpoznawalność na świe-
cie, jednak są rozproszone pomiędzy wydziałami. Dlatego utworzony został mię-
dzywydziałowy i międzynarodowy zespół badawczy Multilingualism Research Hub 
(Multi-R-Hub) łączący wiedzę i know-how językoznawców i psychologów.

W skład MULTI-R-HUB wchodzą trzy aktywnie działające zespoły badawcze  
zajmujące się dwu- i wielojęzycznością, które dotąd ze sobą współpracowały:

Experimental Linguistics Lab (ELL) 
Kierownik: dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic, Wydział Neofilologii
(https://scholar.google.pl/citations?user=kat5JkYAAAAJ&hl=pl)

Multilingual Development and Assessment Lab (Multi-LADA Lab) 
Kierownik: prof. dr hab. Ewa Haman, Wydział Psychologii
(https://scholar.google.pl/citations?user=v2ZLL24AAAAJ&hl=pl)

Audiovisual Translation Lab (AVT Lab) 
Kierownik: dr hab. Agnieszka Szarkowska, Wydział Lingwistyki Stosowanej
(https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=6Xm8li0AAAAJ)

W ramach MULTI-R-HUB tworzona jest wspólna międzywydziałowa przestrzeń 
badawcza, aby efektywniej wykorzystać i poszerzyć infrastrukturę dostępną na UW.

02 DZIAŁANIE II.3.7 „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI I UMIĘDZYNARODOWIENIA 
PROJEKTÓW BADAWCZYCH W RAMACH OBSZARU WIELOJĘZYCZNOŚCI”

CEL

ZESPÓŁ

W nowym budynku na Dobrej 55 powstanie laboratorium badawcze wyposażone w najwyższej kla-
sy sprzęt do badań empirycznych w  językoznawstwie i psycholingwistyce (nowoczesne okulografy  
i sprzęt do badan EEG, komputery i software potrzebny do badań eksperymentalnych). Kierownikiem 
powstającego laboratorium będzie dr Karolina Broś (WLS). 
Z laboratorium będą mogli korzystać językoznawcy z WN, WLS, kognitywiści i psychologowie.  
Będziemy też prowadzić szkolenia dotyczące użycia sprzętu do badań.

Ponadto:
    Planowane są serie szkoleń dla językoznawców (chętnych pracowników z WN i WLS) dotyczące  
metod analizy danych (przydatne szkolenie z Excela i SPSS), prowadzone przez dr Łuniewską.
     Możliwe są też konsultacje w sprawie analizy danych własnych, a w przyszłości szkolenia z użycia 
sprzętu dostępnego w laboratorium.
        Działanie II 3.7 przyczynia się też do szkolenia doktorantów. W jego ramach działa koło naukowe  
The Flying School of Linguistics Applied https://pl-pl.facebook.com/FSLAUW/
       W lecie 2021 roku odbędzie się też szkoła letnia dla doktorantów „Psycholinguistics of Multilingualism”.

W drodze konkursu wewnętrznego (i w ramach dostępnych środków) finansowane i dofinansowywane 
będą wystąpienia konferencyjne na konferencjach związanych z dwu- i wielojęzycznością, np. ISB13 - 
International Symposium on Bilingualism, organizawaną na UW w 2021 roku, International Conference  
on Third Language Acquisition and Multilingualism, L3 workshop, itp.  

Ponadto:
Również w drodze konkursu wewnętrznego co roku dostępny będzie fundusz na sfinansowanie 3-4 pu-
blikacji w otwartym dostępie – gold open access. Warunkiem uzyskania środków jest to, aby publikacja 
dotyczyła zagadnień dwu- i wielojęzyczności oraz żeby artykuł był opublikowany w czasopiśmie z Listy 
JCR (100-200 punktów z listy MNISW; warunkowo 70 punktów). 

W ramach nawiązania nowych i poszerzenia dotychczasowych kontaktów międzynarodowych (na-
ukowych i dydaktycznych) podpisane zostaną umowy dotyczące wymian z następującymi ośrodkami: 
Institute of Multilingualism (Freiburg, Szwajcaria); MultiLing Uniwersytet w Oslo (Norwegia); ZAS -  
Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft (Berlin, Niemcy); Macquarie University (Australia); 
Language and Cognition Lab, Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy, w ramach 4EU+ Alliance); Uniwersy-
tet Karola w Pradze (Czechy, w ramach 4EU+ Alliance).

Ponadto:
      Planowane jest fundowanie i dofinansowywanie krótkich wyjazdów szkoleniowych (Short Term 
Scientific Missions) dla młodych badaczy i doktorantów oraz wizyt studyjnych w niektórych z ww. ośrod-
ków. Planujemy też przyjazdy badaczy z zaprzyjaźnionych jednostek w celu wygłoszenia wykładów. 

Przestrzeń badawcza:  aparatura MULTI-R-HUB

Przestrzeń badawcza: otwarta nauka MULTI-R-HUB

Przestrzeń badawcza: współpraca międzynarodowa MULTI-R-HUB

PLANOWANE DZIAŁANIA

https://scholar.google.pl/citations?user=kat5JkYAAAAJ&hl=pl
https://scholar.google.pl/citations?user=kat5JkYAAAAJ&hl=pl
https://scholar.google.pl/citations?user=v2ZLL24AAAAJ&hl=pl
https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=6Xm8li0AAAAJ
https://www.facebook.com/FSLAUW/


Działanie to obliczone jest na przezwyciężenie antropocentrycznej wizji podmio-
towości i wypracowanie podstaw nowej, uwzględniającej nie tylko świat innych 
niż ludzkie istot żywych oraz elementy świata nieożywionego, lecz także rozwój 
technologii informatycznych, zwłaszcza w kontekście prac nad autonomicznymi 
maszynami i sztuczną inteligencją.

Celem działania jest spojrzenie w krytyczny sposób na proces tworzenia się 
paradygmatu podmiotowości w kulturze zachodniej i dokonanie jego rewizji 
uwzględniającej z jednej strony wyniki badań takich dziedzin humanistyki, jak: 
filozofia, literaturo- i językoznawstwo, antropologia kulturowa, religioznawstwo, 
historia, archeologia etc., z drugiej zaś tendencje we współczesnym prawodaw-
stwie, naukach o polityce oraz naukach o życiu, w celu pogłębienia wymiany wie-
dzy pomiędzy naukami humanistycznymi a pozostałymi dziedzinami naukowymi 
(zwłaszcza w zakresie science and technology studies, animal studies i environ-
mental humanities).

W ramach działania funkcjonuje 20-osobowy zespół badawczy składający się  
z przedstawicielek i przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych (m.in. języko-
znawstwa, literaturoznawstwa, filozofii, socjologii, psychologii, zoologii), zarów-
no doświadczonych i uznanych autorytetów, jak i należących do młodego poko-
lenia badaczy i badaczek.

Szerokie spektrum refleksji posthumanistycznej – od cyfrowego modelowania 
poetyki dyskursów społecznych i namysłu etycznego wokół autonomicznych 
maszyn, poprzez krytyczną refleksję na temat ontologii post- i transdziedzictwa 
kulturowego, aż po aksjologię nauczania w naukach o życiu i koncepcje kon-
sumpcji dla przyszłości.

- „Literatura – Konteksty – Posthumanizm”: cykl poświęcony relacjom tekstów 
literackich z naukami o życiu oraz światem techniki i technologii; 
- „Dyskursy Postantropocenu”: cykl oferujący szeroką platformę wymiany inte-
lektualnej w zakresie różnych dziedzin reprezentowanych w projekcie. 

UMIĘDZYNARODOWIENIE BADAŃ I PREZENTACJI ICH WYNIKÓW. 
Opiera się ono na ścisłej współpracy ze strategicznymi partnerami zagraniczny-
mi: University of California Los Angeles i RWTH Aachen University. Wyniki wspól-
nych badań interdyscyplinarnych będą publikowane m.in. w nowym czasopiśmie 
„TRANSPOSITIONES – Journal for Transdisciplinary and Intermedial Culture  
Studies” oraz nowej serii monografii naukowych w wydawnictwie Harrassowitz.

DWA CYKLE MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJI NAUKOWYCH: 

 03 DZIAŁANIE I.3.12 „NIEATROPOCENTRYCZNA PODMIOTOWOŚĆ KULTUROWA”

CEL

ZESPÓŁ

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH ZESPOŁU

PLANOWANE DZIAŁANIA

dr hab. Paweł Piszczatowski (IG) 

dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec (IG) 

dr hab. Julia Fiedorczuk-Glinecka (IA)
dr Maciej Rosiński (IA)
dr hab. Gerardo Beltrán-Cejudo (ISIiI)

dr hab. Zuzanna Ładyga-Michalska (IA)

dr hab. Justyna Włodarczyk (IA)

dr hab. Karolina Kumor (ISIiI)
dr hab. Katarzyna Moszczyńska-Dürst (ISIiI)
dr Aránzazu Calderón Puerta (ISIiI)

 kierujący pracami Zespołu

odpowiedzialna m.in. za działalność publikacyjną 
oraz organizację konferencji naukowych 

realizujący projekt „Podmiotowość ekologiczna w poezji 
samoświadomego Antropocenu”, którego częścią ma 
być planowane Laboratorium Ekopoetologiczne z udzia-
łem poetek i poetów oraz przedstawicieli świata akade-
mickiego z obydwu Ameryk

zajmująca się przyszłością emocji i sensoryki w kontek-
ście przemian technologicznych 

prowadząca badania z zakresu relacji między zwierzęta-
mi i technologią 

badające wątki posthumanistyczne z perspektywy  
feministycznej

REPREZENTANCI WYDZIAŁU W ZESPOLE



to także wiele innych działań skierowanych do pracowników oraz doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, takich jak m.in. wspomaganie aktyw-
ności publikacyjnej w modelu open access czy wewnętrzny system grantowy UW, w ramach którego można uzyskać następujące rodzaje wsparcia:

 1. Udział w konferencjach
 2. Organizacja konferencji przez Uniwersytet Warszawski
 3. Kwerendy
 4. Dofinansowanie wydawania publikacji
 5. Wizyty studyjne
 6. Badania wstępne
 7. Pokrycie kosztów korekty przez native speakera tekstu naukowego do opublikowania w czasopiśmie lub rozdziału w monografii

Szczegółowe informacje na temat programu IDUB, poszczególnych działań oraz konkursów 
znaleźć można na stronie: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/
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