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– Podpisanie umowy o współpracy naukowej między Uniwersytetem Lotaryńskim (Université de Lorraine) i 
Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie – 2014. – Temat badawczy : „Kontrastywne badania kategorii 
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promotorstwo 
LICENCJATY – 28 prac (lata 2012-14), w ramach seminariów z językoznawstwa włoskiego i tłumaczenia z 

włoskiego na polski 
MAGISTERIA – około 30 w ramach seminarium na studiach dziennych i zaocznych z językoznawstwa 

francuskiego i kontrastywnego,  
 – 24 prac w ramach seminarium na studiach dziennych italianistycznych z teorii tłumaczenia i 

językoznawstwa kontrastywnego włosko-polskiego 
DOKTORATY 
– 2017 promotorstwo, Anna Domagała-Bielaszka (studia doktoranckie na Uniwersytecie Pedagogicznym 

w Krakowie) – praca doktorska pt. Reformulacja parafrastyczna w języku polskim i francuskim. 
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cognitive à l’identification du confort. Analyse des discours des passagers sur le confort en train », napisanej pod 
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