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1. Publikacje  

1.1. Artykuły naukowe w czasopismach:  

 

Awier M. Donald Trump’s political campaign rhetoric. A cognitive study. “Crossroads. A 

Journal of English Studies” 27/4 (2019), 4-21. 

 

1.2. Artykuły naukowe w monografiach zbiorowych: 

 

2. Konferencje naukowe 

2.1. Wystąpienia konferencyjne: 

wrzesień 2019: czynny udział w konferencji Językoznawstwo kognitywne w roku 2019 

(organizator: UwB, konferencja międzynarodowa, 26-28.09.2019). Wygłoszenie referatu pt. 

Conceptualization of Donald Trump’ presidential campaign in selected campaign speeches. A 

cognitive study 

grudzień 2019: czynny udział w konferencji Language in Use: Linguistic and Pedagogical 

Perspectives (organizator: UwB, konferencja międzynarodowa, 05 - 06.12.2019). 



Wygłoszenie referatu pt. Newspeak revisited: an analysis of PiS speeches concerning the 

parliamentary election 

grudzień 2020: czynny udział w konferencji Językowe świadectwa przemian społeczno-

kulturowych (organizator: Uniwersytet Pedagogiczny, konferencja krajowa, 7-8.12.2020). 

Wygłoszenie referatu pt. Frazeologizmy w polskim dyskursie politycznym 

styczeń 2021: czynny udział w konferencji Język – literatura – kultura (krajowa konferencja 

studencka, organizator: Studenckie Koło Naukowe Językoznawców Uniwersytetu 

Wrocławskiego, 8-9.01.2021). Wygłoszenie referatu pt. Etykietka językowa we współczesnym 

dyskursie politycznym 

marzec 2021: czynny udział w IX Międzynarodowym Sympozjum “Intercontinental 

Dialogue on Phraseology” Phraseology and Lexicography in ELT (organizator: UwB, 

sympozjum międzynarodowe, 22.03.2021). Wygłoszenie referatu pt. Winged words from a 

lexicographic and discoursal perspective (on the example of political communication) 

 

2.2. Organizacja i współorganizacja konferencji: 

luty 2019 – wrzesień 2019: uczestnictwo w pracach komitetu organizacyjnego 

międzynarodowej konferencji naukowej Językoznawstwo kognitywne w 2019 roku        

(26 –28.09.2019, Białystok) 

 

marzec 2021: uczestnictwo w pracach komitetu organizacyjnego w ramach IX 

Międzynarodowego Sympozjum “Intercontinental Dialogue on Phraseology” Phraseology 

and Lexicography in ELT (22.03.2021, Białystok) 

 

kwiecień 2021 – obecnie: uczestnictwo w pracach komitetu organizacyjnego 

międzynarodowej konferencji naukowej Risk and Safety (14 –15.10.2021, Białystok) 

 

 

3. Granty 

3.1. Udział (granty realizowane): 

3.2. Udział (granty zrealizowane): 

 

4. Inna aktywność naukowa:  

kwiecień 2019: udział w pilotażowej części badania naukowego dotyczącego analizy 

wypowiedzi generycznych o charakterze normatywnym (rekrutacja uczestników do badania 

oraz przeprowadzenie ankiety), projekt finansowany ze środków przyznanych Wydziałowi 

Filologicznemu Uniwersytetu w Białymstoku w ramach ministerialnego programu 

„Regionalna Inicjatywa Doskonałości 

 

styczeń 2021 – obecnie: pomoc przy redakcji tomu Intercontinental Dialogue on 

Phraseology 9: Reproducible Multiword Expressions from a Theoretical and Empirical 

Perspective 

 

Działalność organizacyjna: 

 

październik 2020 – obecnie: aktywne zaangażowanie w działalność organizacyjną i 

samorządową: członek Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UwB, Przewodnicząca 

Komisji Kultury i Promocji, członek Uczelnianego Zespołu ds. Grantów Dydaktycznych 


