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1. Imię i nazwisko: Justyna Alnajjar
2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca
i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej
Data
06.2012

Miejsce
Uniwersytet Warszawski,
Wydział Lingwistyki
Stosowanej

06.2008

Uniwersytet Warszawski,
Wydział Lingwistyki
Stosowanej

09.2006

Uniwersytet im. Jana
Gutenberga w Moguncji
(Germersheim), Niemcy,
Wydział Lingwistyki
Stosowanej i Kulturoznawstwa
Uniwersytet Warszawski,
Świadectwo ukończenia kursu prawa
Wydział Prawa i Administracji, niemieckiego i europejskiego
Szkoła Prawa Niemieckiego

07.2005

Nazwa
Doktor nauk humanistycznych w zakresie
językoznawstwa, rozprawa doktorska pt.
„Specjalistyczna komunikacja multikulturowa
i multilingwalna w korporacjach globalnych”,
promotor: prof. dr hab. Sambor Grucza
Magister filologii w zakresie tłumaczenia
specjalistycznego – języki angielski i niemiecki,
praca magisterska pt. „Annotated Translation
into Polish of an EU text: First Report on the
Application of Directive 2000/31/EC on
Electronic Commerce” [Tłumaczenie na język
polski z komentarzem tekstu UE: First Report
on the Application of Directive 2000/31/EC on
Electronic Commerce],
promotor: prof. dr hab. Barbara Z. Kielar
Dyplom Vordiplom (Vorprüfung für die
Diplomprüfung der Übersetzer und der
Dolmetscher in der Erstfachsprache Deutsch
(Poln) und in der Zweitfachsprache Englisch)

Inne certyfikaty i dyplomy związane z prowadzoną działalnością naukową i zawodową
Data
14.–15.09.2015

29.05.2012

05.2012

Miejsce
Uniwersytet Ludwiga
Maximiliana w Monachium,
Niemcy
Uniwersytet Otwarty
Uniwersytetu Warszawskiego

Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego,
Departament Edukacji Publicznej
i Sportu

Nazwa
Certyfikat udziału w szkoleniu pt.
Umgang mit heterogenen Gruppen
Certyfikat udziału w szkoleniu pt.
Pozyskiwania środków
pozabudżetowych na badania
naukowe i tworzenie nowych
programów kształcenia
E-szkolenie pt. Regulacje prawne
w zakresie własności intelektualnej
oraz ochrony patentowej (bez
formalnego dyplomu)
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03.2012

Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego,
Departament Edukacji Publicznej
i Sportu

10.–12.2012

Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie

04.07.2009

Textem, Warszawa

04.–24.09.2005

Internationale Sommerschule
Germersheim (Uniwersytet im.
Jana Gutenberga w Moguncji,
Niemcy, Wydział Lingwistyki
Stosowanej i Kulturoznawstwa)
Internationale Sommerschule
Germersheim (Uniwersytet im.
Jana Gutenberga w Moguncji,
Niemcy, Wydział Lingwistyki
Stosowanej i Kulturoznawstwa)

01.–27.08.2004

E-szkolenie pt. Zakładanie spółek
odpryskowych (spin-off i spin-out)
i zasady współpracy tych podmiotów
z uczelniami (bez formalnego
dyplomu)
Certyfikat uczestnictwa w
szkoleniach i warsztatach z zakresu
Zarządzania Projektami w ramach
PM Days Platforma Szkoleniowa
Certyfikat uczestnictwa
w warsztatach dla tłumaczy języka
angielskiego pt. EU law
Kurs letni: Intensivkurs Dolmetschen

Kurs letni: Übersetzen/Einführung
ins Dolmetschen

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ artystycznych
Data:
Październik 2012 – do chwili obecnej
Pracodawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut
Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Stanowisko: Adiunkt
Data:
Kwiecień 2015 – do chwili obecnej
Pracodawca: Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w Monachium, Instytut Języka
Niemieckiego jako Języka Obcego, Niemcy
Stanowisko: Wykładowca (Lehrbeauftragte)
Data:
Październik 2011 – Wrzesień 2012
Pracodawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut
Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej
Stanowisko: Wykładowca
Data:
Styczeń 2010 – Wrzesień 2010
Pracodawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej
Stanowisko: Pełnomocnik Dziekana ds. organizacji badań naukowych i konferencji
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4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.)
a) tytuł osiągnięcia naukowego/ artystycznego
Monografia: „Communication Audit in Globally Integrated R&D Project Teams. A Linguistic
Perspective”
b) autor/ autorzy, tytuł/ tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa
Justyna Alnajjar, Communication Audit in Globally Integrated R&D Project Teams.
A Linguistic Perspective, 2016, Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, 405 str.
(= Warschauer Studien zur Germanistik und zur Angewandten Linguistik 23)
c) omówienie celu naukowego/ artystycznego ww. pracy/ prac i osiągniętych wyników
wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania
Jako osiągnięcie naukowe zgłaszam monografię, która powstała w ramach projektu naukowobadawczego pt. „Audyt komunikacyjny. Lingwistyczne modelowanie sprawności
komunikacyjnej przedsiębiorstwa”, zrealizowanego dzięki stypendium dla wybitnych
młodych naukowców przyznanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata
2013–2016. Zasadniczym celem projektu było opisanie audytu komunikacyjnego
z perspektywy lingwistycznej, przede wszystkim opracowanie metodologii prowadzenia
audytów komunikacyjnych. W swojej pracy celowo posługuję się terminem „audyt
komunikacyjny”, nie zaś „audyt językowy” czy „audyt lingwistyczny”, ponieważ terminy
„audyt językowy” i „audyt lingwistyczny” są używane zarówno przez teoretyków, jak
i praktyków w kontekście oceny umiejętności językowych w zakresie danego języka obcego
i ustalania potrzeb językowych osób audytowanych (J. Alnajjar 2013: 13). Natomiast „audyt
komunikacyjny” odnosi się do weryfikacji na podstawie konkretnych zdarzeń
komunikacyjnych rzeczywistych aktów komunikacyjnych, które generują i odbierają osoby
audytowane, przy czym wyraz „komunikacja” obejmuje w moim rozumieniu zarówno teksty,
jak też dyskursy. Innymi słowy, audyt komunikacyjny służy ocenie jakości komunikacji.
Monografia jest podzielona na cztery części, z których każda składa się z trzech
rozdziałów. Część pierwsza pt. „Thinking about Communication Audit” ma głównie
charakter referencyjny, tzn. w pierwszych trzech rozdziałach przedstawiam i krytycznie
oceniam aktualny stan badań nad audytem komunikacyjnym, opisuję audyt komunikacyjny
z punktu widzenia lingwistyki i tworzę teoretyczne ramy do prowadzenia audytów
komunikacyjnych. W drugiej części pt. „Understanding Communication within Globally
Integrated R&D Project Teams” podaję ogólną charakterystykę zespołów projektowych,
w których zostały przeprowadzone audyty komunikacyjne. Opisuję je z punktu widzenia
zarządzania projektami, a także charakteryzuję ich komunikację z perspektywy
lingwistycznej. W trzeciej części pt. „Towards a Communication Audit Model and
Communication Audit Procedures in Globally Integrated R&D Project Teams” dokładnie
przedstawiam przebieg badań empirycznych oraz opisuję ich wyniki. Na zakończenie tej
części przedstawiam propozycję modelu i procedur audytu komunikacyjnego. W części
czwartej, ostatniej, zatytułowanej „Application, Future Research, & Conclusions”,
identyfikuję możliwości zastosowania audytów komunikacyjnych, modelu i procedur audytu
komunikacyjnego zarówno w dalszych badaniach, jak też w praktyce oraz zarysowuję
perspektywę rozwoju badań nad audytem komunikacyjnym.
W rozdziale 1. pt. „An Introduction into Communication Audit” przedstawiam
szczegółowo dotychczasowy stan badań nad audytem komunikacyjnym. Rozważania
rozpoczynam od rozumienia wyrazów „audyt” i „komunikacja”, które składają się na termin
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„audyt komunikacyjny”. W odniesieniu do „audytu” koncentruję się na zasadniczym
znaczeniu tego słowa przyjętym w różnych kontekstach i dziedzinach. Z kolei w przypadku
wyrazu „komunikacja” rozważania zawężam do rozumienia komunikacji w kontekście
profesjonalnym, zwłaszcza biznesowym. Pokrótce odnoszę się do wybranych modeli
komunikacji (biznesowej) i sposobów jej badania. Jako że te kwestie są dość rozległe,
przytaczam głównie modele opracowane przez badaczy zajmujących audytem
komunikacyjnym. W rozdziale 1. omawiam także literaturę przedmiotu poświęconą audytom
komunikacyjnym, przy czym skupiam się na trzech aspektach, tzn. na (a) rozumieniu terminu
„audyt komunikacyjny” i zaproponowanych dotychczas definicjach „audytu
komunikacyjnego”, do których udało mi się dotrzeć, (b) perspektywie diachronicznej badań
nad audytem komunikacyjnym, (c) aktualnym stanie badań. Warto nadmienić, że zebrane
przeze mnie definicje audytu wyraźnie wskazują na to, iż po pierwsze badacze nie-lingwiści
zajmowali się badaniem audytu komunikacyjnego, a po drugie badacze ci skupiali się
w swoich dotychczasowych rozważaniach na wybranych fazach audytu komunikacyjnego i je
opisywali. Z tego względu w tej części monografii dokonuję kategoryzacji istniejących
definicji „audytu komunikacyjnego” z uwagi na fazę audytu, którą autorzy przytoczonych
przeze mnie definicji uznali za istotną. Z kolei zarysowany przeze mnie aktualny stan badań
nad audytem komunikacyjnym podsumowuje analizowane dotychczas aspekty audytów
komunikacyjnych w podziale na następujące cztery kategorie: (1) proces (fazy) audytów
komunikacyjnych, (2) metody prowadzenia audytów komunikacyjnych, (3) cechy
charakterystyczne i kryteria audytów komunikacyjnych, (4) studia przypadków.
W rozdziale 2. pt. „Criticism and Shortcomings of Communication Audit Definitions and
Process” dokonuję krytycznej oceny dwóch kwestii, które są zasadnicze w kontekście badań
nad audytem komunikacyjnym i jednocześnie centralne w odniesieniu do celów omawianej
monografii, a mianowicie odnoszę się do dotychczasowych definicji audytu komunikacyjnego
i jego procesu zaproponowanych i opisanych przez badaczy nie-lingwistów. Okazuje się
bowiem, że wiele z dotychczasowych sposobów rozumienia audytu komunikacyjnego jest
sprzecznych ze sobą bądź odnosi się do pewnych sekundarnych bądź pobocznych kwestii, nie
zaś do sedna obiektu badań. Przykładowo, audyt komunikacyjny jest definiowany jako zbiór
narzędzi do oceny komunikacji, jako kwestionariusz ankiety, a nawet jako raport. Natomiast
proces audytu komunikacyjnego, zazwyczaj przedstawiany w literaturze przedmiotu
w linearny sposób, jest rozumiany różnorodnie i niejednokrotnie sprzecznie, m.in.
w odniesieniu do możliwości porównywania danych wykorzystywanych do audytów
komunikacyjnych i ich wyników, prowadzenia tzw. follow-up audits, zakresu audytów
komunikacyjnych, uwzględniania opinii i wrażeń osób audytowanych podczas
przeprowadzania audytów komunikacyjnych, wykorzystywania różnych metod zbierania
i analizy danych.
Uwzględniwszy informacje zebrane w rozdziałach 1. i 2., w rozdziale 3. pt. „Linguistic
Approach to Communication Audits” przedstawiam ramy teoretyczne audytu
komunikacyjnego z perspektywy lingwistycznej. W oparciu o założenia lingwistyki
antropocentrycznej nakreślone przez F. Gruczę i S. Gruczę (zob. S. Grucza 2010), formułuję
definicję i zakres audytu komunikacyjnego. W tym celu korzystam z modelu komunikacji
specjalistycznej opracowanego w ramach lingwistyki antropocentrycznej, który rozbudowuję
w odniesieniu do potrzeb audytora komunikacji. Skupiam się przede wszystkim na potrzebie
audytora do możliwie szerokiego dostępu do rzeczywistych zachowań komunikacyjnych osób
audytowanych. Jednakże audytor nie tylko obserwuje dyskursy prowadzone przez osoby
audytowane, zbiera i analizuje generowane przez nie teksty, czyli koncentruje swoją uwagę
na rzeczywistym zachowaniu komunikacyjnym, ale także zbiera i analizuje fakty i opinie/
wrażenia nt. szeroko pojętej komunikacji w środowisku osób audytowanych. Stąd audyt
komunikacyjny definiuję jako działanie metakomunikacyjne podejmowane przez audytora
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komunikacji w celu badania jakości komunikacji osób audytowanych. Z kolei kategorię
„jakości” definiuję za B.H. Spitzbergiem (1988, 1997) w kontekście dwóch kryteriów, tj.
(1) odpowiedniości (ang. appropriateness), rozumianej jako dobór odpowiednich środków
językowych do sformułowania wypowiedzi w danej sytuacji, i (2) efektywności (ang.
effectiveness), którą można obserwować na podstawie osiągniętego bądź nie celu
komunikacyjnego. Innymi słowy, odpowiedniość i efektywność postrzegam jako kryteria
oceny jakości komunikacji. Komunikacja jest wysokiej jakości, jeśli nadawca danego tekstu
osiągnął zamierzony cel za pomocą tego tekstu, zostawiając przy tym pozytywne wrażenie na
adresacie tekstu wskutek użycia odpowiednich środków językowych. W tym kontekście
proces audytu komunikacyjnego rozumiem jako zbieranie, analizę i interpretację danych,
które są realizowane w sposób nielinearny, tzn. mogą nakładać się na siebie lub wręcz mieć
miejsce w sposób paralelny. Ostatnią część rozdziału 3. poświęcam metodologii audytów
komunikacyjnych, którą omawiam w świetle założeń lingwistyki antropocentrycznej,
rozbudowując je o wybrane podejścia do analizy dyskursu: etnograficzne, korpusowe,
i wielopłaszczyznowy model analizy dyskursu, tzn. Diskurslinguistische Mehr-EbenenAnalyse opracowany przez dwóch niemieckich badaczy I.H. Warnke i J. Spitzmüllera
(J. Spitzmüller/ I.H. Warnke 2011a,b, I.H. Warnke/ J. Spitzmüller 2008).
W rozdziale 4. pt. „Research and Development Projects” opisuję w sposób ogólny
środowisko przedsiębiorstw globalnych, w jakim na co dzień komunikują się grupy osób,
z którymi przeprowadziłam audyty komunikacyjne. Są to członkowie zespołów projektowych
pracujący w zakresie badań i rozwoju (B+R), które w skrócie nazywam „zespołami
projektowymi B+R”. Do opisu zespołów projektowych B+R używam określenia „globalnie
zintegrowane” (ang. globally integrated) zaproponowanego przez S.J. Palmisano (2006)
w kontekście współczesnych przedsiębiorstw, za pomocą którego autor podkreśla
występujące obecnie luźne powiązania różnych elementów, funkcji i umiejętności w ramach
określonej międzynarodowej grupy specjalistów, a nie wyłącznie fakt przebywania tych
specjalistów w różnych zakątkach świata. Aby zrozumieć na czym polega i jak przebiega
praca globalnie zintegrowanych zespołów projektowych B+R, sięgam do ustaleń z dziedziny
zarządzania projektami i definiuję „projekt” oraz opisuję tradycyjne i zwinne (agilne) metody
zarządzania projektami, które z kolei dyktują sposób pracy zespołów projektowych.
Przedstawiam także cechy charakterystyczne projektów B+R, których specyfika, przede
wszystkim potrzeba nieustannej transferencji wiedzy między realizującymi je specjalistami,
skłania zespoły projektowe do korzystania ze zwinnych metod zarządzania projektami. Cechy
specyficzne projektów B+R, kompleksowy proces współpracy „na odległość” oraz
zastosowanie zwinnych metod zarządzania projektami przez członków zespołów wpływają na
strukturę tych zespołów, a tym samym także na komunikację ich członków. Komunikacja, jak
się okazuje, ma kolosalne znaczenie dla członków globalnie zintegrowanych zespołów
projektowych B+R. Warunkuje ona bowiem nieustanną transferencję wiedzy, która, jak
wspomniałam, ma zasadnicze znaczenie przy realizacji projektów B+R.
Dlatego też w kolejnym, 5. rozdziale pt. „Intercultural Encounters and Specialist
Knowledge Transference in Globally Integrated R&D Project Teams”, skupiam się na
aspektach lingwistycznych transferencji wiedzy specjalistycznej w ramach globalnie
zintegrowanych zespołów projektowych B+R, uwzględniając przy tym kwestie
interkulturowe i interjęzykowe komunikacji prowadzonej przez członków tych zespołów.
W tym celu korzystam z dwóch, w moim mniemaniu uzupełniających się, koncepcji
opisujących współpracę w grupie. Pierwsza z nich autorstwa J.M. Swalesa (1990) dotyczy
tzw. „społeczności dyskursywnych” (ang. discourse communities) i opisuje kwestie
komunikacji specjalistycznej, zaś druga utworzona przez J. Lave’a i E. Wengera (1991) to
koncepcja „społeczności praktyków” (ang. communities of practice), która pozwala
zrozumieć kwestie uczenia się w grupie i dzielenia się wiedzą. Z perspektywy tych dwóch
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koncepcji opisuję globalnie zintegrowane zespoły projektowe B+R i precyzuję kwestie
transferencji wiedzy specjalistycznej w ramach tego typu zespołów. Przede wszystkim
skupiam się na aspektach wspólnej kultury i wspólnego języka, zwanych w literaturze
przedmiotu także „trzecią kulturą”/ „interkulturą”/ „kulturą zespołu” i „językiem trzecim”/
„interjęzykiem”/ „językiem zespołu”, których uwzględnienie jest konieczne w celu
zrozumienia transferencji wiedzy mającej miejsce w procesie komunikacji. Ponadto,
w oparciu o modele L. Louhiali-Salminen i A. Kankaanranty (2011), a także V. Bhatii
(2004/2014) definiuję kompetencję dyskursywną członków globalnie zintegrowanych
zespołów projektowych B+R, nieodzowną w pracy tego rodzaju zespołów.
Następnie w rozdziale 6. pt. „Discursive Situations in Globally Integrated R&D Project
Teams” przechodzę do opisania i przedstawienia konkretnych aktów i zdarzeń
dyskursywnych, powtarzających się w sytuacjach dyskursywnych, które tworzą i w których
uczestniczą członkowie globalnie zintegrowanych zespołów projektowych B+R. W centrum
uwagi są sytuacje dyskursywne, podczas których dochodzi do transferencji wiedzy. W tej
części pracy opieram się na koncepcji aktów i zdarzeń mownych (ang. speech acts and
events) i komunikacyjnych (ang. communicative acts and events), rozszerzając je o aspekty
kultury i kontekstu, w którym mają miejsce (stąd określenie „dyskursywne” zamiast „mowne”
czy „komunikacyjne”). Rozważania zawężam do dwóch rodzajów zdarzeń dyskursywnych:
(a) ciągów komunikacji e-mailowej realizowanych w formie pisemnej i (b) spotkań
projektowych mających miejsce w formie ustnej. W ramach tych dwóch zdarzeń
dyskursywnych dokonuję klasyfikacji powtarzających się aktów dyskursywnych, które
następnie wykorzystuję do analizy materiału językowego. Wyniki analizy prezentuję
w rozdziale 8.
Omówienie wyników analizy w rozdziale 8. poprzedza opis procesu realizacji badania
audytu komunikacyjnego. Został on przedstawiony w rozdziale 7. pt. „Communication Audit
Research Process”, który rozpoczyna się od przedstawienia projektu badania (ang. research
design) składającego się z czterech studiów przypadku. Następnie wspominam o różnych
rodzajach triangulacji, które wykorzystałam w celu realizacji badania. Proces badania
zarysowuję w postaci dziewięciu kroków, tj. (1) wybór tematu, (2) wstępne pytania
badawcze, (3) zbieranie literatury przedmiotu, (4) dokumentacja wyników zebranego
materiału referencyjnego, (5) projekt badania, (6) badanie wstępne, (7) finalne pytania
badawcze i modyfikacje projektu badania, (8) badanie główne składające się z (a) zbierania,
(b) analizy, (c) oceny materiału badawczego, (9) model i procedury audytu komunikacyjnego.
W rozdziale 7. opisuję tzw. kroki wstępne, czyli kroki od (1) do (7), oraz badanie główne (8),
przy czym wyniki analizy przedstawiam osobno w rozdziale 8.
Rozdział 8. pt. „Research Results” został podzielony na dwie części. W pierwszej
omawiam wyniki audytów komunikacyjnych w rozbiciu na kwestie interkulturowe,
lingwistyczne, organizacyjne i techniczne. Te wyniki zostały oparte przede wszystkim na
analizie materiału językowego (ciągi e-maili oraz spotkania projektowe) zgromadzonego
w formie korpusu, a także w oparciu o analizę treści wybranych dokumentów korporacyjnych
i wywiadów. Spotkania projektowe i wywiady zostały częściowo transkrybowane.
W przypadku spotkań projektowych transkrypcji poddano wyłącznie fragmenty o charakterze
interakcyjnym. Dłuższe monologi uczestników projektu oraz partie nagrań, w których
posługiwali się oni językiem pierwszym (ojczystym) zostały pominięte w procesie
transkrypcji, lecz zostały uwzględnione podczas analizy i interpretacji danych. W drugiej
części rozdziału 8. opisuję wyniki badania odnoszące się do samego procesu badawczego
dotyczącego audytu komunikacyjnego. Koncentruję się na roli, a właściwie rolach, lingwisty
podczas prowadzenia badań w środowisku korporacyjnym. Poza analizowaniem dyskursów,
co należy do podstawowych zadań lingwisty, podczas badań dotyczących komunikacji
korporacyjnej lingwista musi podjąć trud nawiązania kontaktu z przedsiębiorstwami
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i zebrania materiału badawczego. Dlatego też aspekty etnograficzne, zwłaszcza z zakresu
etnografii komunikacji (M. Saville-Troike 2003, J. Kaplan-Weinger/ Ch. Ullman 2015),
odgrywają ogromną rolę podczas realizacji badań dotyczących komunikacji korporacyjnej.
W tej części monografii przedstawiam cztery fazy roli lingwisty jako etnografa w środowisku
korporacyjnym. Na zakończenie tego rozdziału wymieniam osiem trudności/ wyzwań,
z którymi musiałam zmierzyć się podczas realizacji projektu badawczego dotyczącego
audytów komunikacyjnych.
W rozdziale 9. pt. „Communication Audit Model and Procedures” przedstawiam model
i procedury audytu komunikacyjnego, które stworzyłam na zakończenie projektu
badawczego. Nawiązując do ustaleń poczynionych we wcześniejszych rozdziałach,
przedstawiam model audytu komunikacyjnego w postaci trzech nakładających się na siebie
trójkątów. Taka forma modelu nawiązuje do modelu World Englishes autorstwa B.B. Kachru
(1982), przy czym zamiast okręgów zastosowałam trójkąty przede wszystkim z uwagi na trzy
elementy zakresu audytu komunikacyjnego. Trójkąt wewnętrzny (ang. inner triangle)
nawiązuje do wspomnianego zakresu audytu komunikacyjnego i obejmuje fakty, wrażenia
i rzeczywiste zachowanie komunikacyjne. Te trzy elementy powinny być moim zdaniem
uwzględnione podczas audytów komunikacyjnych. Trójkąt zewnętrzny (ang. outer triangle)
dotyczy metod zbierania i przygotowywania materiału badawczego do analizy. Z kolei trójkąt
rosnący (ang. expanding triangle) odnosi się do metod analizy i oceny materiału badawczego.
Dwa ostatnie trójkąty przyporządkowują metody do poszczególnych elementów zakresu
audytu komunikacyjnego ujętych w ramach trójkąta wewnętrznego. Z kolei procedury audytu
komunikacyjnego przedstawiam w rozbiciu na pięć etapów: (1) zbieranie informacji
o przedsiębiorstwie, (2) kontakt z zespołem projektowym i zbieranie informacji o zespole
projektowym, (3) wywiady i obserwacje, (4) analiza i interpretacja danych, (5) przygotowanie
raportu lingwistycznego, raportu z audytu i prezentacji oraz dyskusja z uczestnikami audytu.
Następnie w ramach z każdego etapu proponuję kolejne kroki do wykonania, które także
rozpisuję w postaci tabeli, mającej w zamyśle usprawnić prowadzenie audytów
komunikacyjnych w przyszłości. Model i procedury audytu komunikacyjnego uzupełniam
o tzw. formularz lingwistyczny, mający na celu ułatwienie dokonania oceny efektywności
(1. część formularza) i odpowiedniości (2. część formularza) zachowania komunikacyjnego
osób audytowanych. Część druga formularza jest znacznie bardziej rozbudowana niż
pierwsza. W części A audytor ocenia superstrukturę tekstów generowanych przez osoby
audytowane, w części B ich makrostrukturę, w części C mikrostrukturę, zaś w części D
aspekty intertekstowe, a w części E akustyczne.
Ostatnie trzy rozdziały składające się na część czwartą i ostatnią omawianej monografii,
tzn. rozdział 10. pt. „Applications of Communication Audit Theory and Results”, rozdział 11.
pt. „Future Research Concerning Communication Audits” i rozdział 12. pt. „Concluding
Thoughts” podsumowują projekt badawczy poświęcony audytom komunikacyjnym. Jak
wskazują tytuły rozdziałów, w części kończącej monografię przedstawiam możliwości
zastosowania teorii dotyczącej audytów komunikacyjnych oraz wyników tego rodzaju
audytów w praktyce, w badaniach nad audytami komunikacyjnymi i komunikacją, a także
w dydaktyce akademickiej na kierunkach lingwistycznych i zarządzania. Ponadto w siedmiu
punktach zarysowuję przyszłe kierunki badawcze, a następnie podsumowuję rozważania.
Monografię zamyka spis wykorzystanej literatury, liczący 358 pozycji, uwzględniający
także spis słowników i źródeł internetowych.
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych (artystycznych)
Po uzyskaniu stopnia doktora nauk humanistycznych w 2012 r. opublikowałam 2 monografie
(1. poprawiona i nieco poszerzona wersja rozprawy doktorskiej w języku polskim,
2. angielskojęzyczna poprawiona i nieco poszerzona wersja rozprawy doktorskiej), 19 1
artykułów naukowych i 3 recenzje. Brałam czynny udział w konferencjach i seminariach
naukowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych (Niemcy, Portugalia, Malta).
Łącznie uczestniczyłam w 24 konferencjach i seminariach naukowych, w tym 12 razy
z referatem (8 razy na konferencjach międzynarodowych). Zaplanowałam już aktywny udział
w kolejnych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych (zob. Załącznik nr 5 pkt. B
III). Podjęłam współpracę z przedsiębiorstwami, lingwistami zagranicznymi, a także
z przedstawicielami nauk o zarządzaniu.
Główne kierunki badawcze
Na początku kariery naukowej moje zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół
przekładu specjalistycznego, w szczególności na tłumaczeniu tekstów dotyczących Unii
Europejskiej. Było to podyktowane głównie profilem studiów w ówczesnej Katedrze Języków
Specjalistycznych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich
Uniwersytetu Warszawskiego oraz własnymi zainteresowaniami (liczne kursy w kraju i za
granicą poświęcone tłumaczeniu tekstów pisanych i ustnych) i doświadczeniem w pracy
tłumacza (współpraca z agencjami tłumaczeń, praca w charakterze koordynatora projektów
tłumaczeniowych). Tematyce przekładu tekstów z zakresu Unii Europejskiej poświęciłam
pracę magisterską (2008 r.), którą napisałam pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Z. Kielar,
a także trzy artykuły naukowe (C-2, C-23 i C-24). Teksty Kilka uwag na temat tłumaczenia
wtórnych tekstów wspólnotowych (C-24), który ukazał się na łamach „Lingwistyki
Stosowanej”, i O specyfice tłumaczenia tekstów unijnych (C-2) opublikowany w tomie
„Przekład – teorie, terminy, terminologia” w serii „Język a komunikacja” wydawnictwa
Tertium, powstały na bazie pracy magisterskiej i przedstawiają strategie ważne w pracy
tłumacza tekstów unijnych. Z kolei tekst pt. Właściwości translatorskie tłumacza tekstów
wspólnotowych jako przedmiot badań translatoryki (C-23, zob. też C-4), opublikowany
w Księdze jubileuszowej ofiarowanej Profesor Barbarze Z. Kielar z okazji 80. rocznicy
urodzin, dotyczy wiedzy i umiejętności tłumacza tekstów unijnych oraz konieczności ich
dalszego badania.
Od roku 2009 moje badania koncentrują się na komunikacji korporacyjnej, zwłaszcza
wewnętrznej komunikacji korporacyjnej, którą zaczęłam się coraz bardziej interesować po
podjęciu w połowie 2008 r. pracy w międzynarodowej firmie w charakterze koordynatora
międzynarodowych projektów tłumaczeniowych. Praktyczne problemy związane
z porozumiewaniem się w przedsiębiorstwie globalnym postanowiłam zbadać w ramach
podjętych kilka miesięcy później studiów doktoranckich na Wydziale Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszy artykuł z zakresu komunikacji korporacyjnej Kilka
uwag o interkulturowej komunikacji specjalistycznej w biznesie (C-21), który powstał w tym
czasie, ukazał się w „Studiach Niemcoznawczych” i dotyczy podstawowych kwestii
związanych z (interkulturową) komunikacją specjalistyczną. W tym tekście przedstawiłam
wprowadzenie do ogólnych zagadnień komunikacji specjalistycznej w przedsiębiorstwach
globalnych. Przede wszystkim opisałam znaczenie komunikacji w przedsiębiorstwach
globalnych, w których na co dzień współpracują ze sobą osoby reprezentujące różne kultury
Ponieważ artykuł C-4 (zob. Załącznik nr 4 „Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac
zawodowych”) to przedruk artykułu C-23 opublikowanego przed doktoratem, to nie uwzględniam go w ogólnej
liczbie artykułów opublikowanych po doktoracie.
1
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i posługujące się różnymi językami ojczystymi, zaś w pracy używające języka angielskiego
jako obcego. Ponadto dokładniej omówiłam znaczenia wyrazów „komunikacja”,
„komunikacja interkulturowa”, „kultura” i „biznes”.
Szczegółowe aspekty dotyczące komunikacji korporacyjnej przedstawiłam w rozprawie
doktorskiej (2012 r.) na temat multikulturowej i multilingwalnej komunikacji korporacyjnej,
którą przygotowałam pod kierunkiem prof. dr. hab. Sambora Gruczy. Warto podkreślić, że
praca doktorska, której poprawiona i uzupełniona wersja pt. Specjalistyczna komunikacja
multikulturowa i multilingwalna w korporacjach globalnych ukazała się w 2013 r. (A-2),
powstała w wyniku współpracy z przedsiębiorstwem globalnym. Ponieważ materiał
badawczy przekazany przez przedsiębiorstwo składał się z ciągów e-maili wytworzonych
przez międzynarodowy zespół projektowy, to w rozprawie doktorskiej wiele uwagi
poświęciłam komunikacji e-mailowej oraz aspektom zarządzania projektami. Te kwestie
zostały wyeksponowane w tytule angielskiej wersji rozprawy doktorskiej pt. Communication
in Global Corporations. Successful Project Management via Email (A-1) wydanej nakładem
wydawnictwa Peter Lang. W monografiach A-1 i A-2 powstałych na bazie rozprawy
doktorskiej przedstawiłam stan badań nad biznesową komunikacją e-mailową oraz
wyjaśniłam z perspektywy lingwisty podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem
projektami, niezbędne do prowadzenia badań lingwistycznych nad komunikacją
w międzynarodowych zespołach projektowych. Powiązanie tych dwóch zagadnień przez
lingwistę jest, wedle mojej najlepszej wiedzy, pionierskie, dlatego też publikacje A-1 i A-2
można uznać za innowacyjne. Dodatkowo w wymienionych publikacjach wyjaśniłam
znaczenie terminu „komunikacja projektowa”, wprowadzając dwa inne terminy „język
zespołu” i „kultura zespołu”, które szczegółowo opisałam w oparciu o założenia lingwistyki
antropocentrycznej. Także pod tym względem publikacje A-1 i A-2 można uznać za
nowatorskie. Warto nadmienić, że wydanie poprawionej wersji rozprawy doktorskiej nie
tylko w języku polskim, ale także angielskim umożliwiło mi aktywny udział
w międzynarodowym dyskursie akademickim.
Tematykę komunikacji korporacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji
projektowej i komunikacji e-mailowej kontynuowałam i rozwijałam w serii artykułów,
które ukazały się w latach 2010–2013. Chciałabym podkreślić, że te zagadnienia opisywałam
w różnych językach, tzn. polskim, angielskim i niemieckim. Opublikowane przeze mnie
teksty są tekstami oryginalnymi, napisanymi samodzielnie, z uwzględnieniem specyfiki
tworzenia tekstów naukowych w różnych językach, tzn. nie są to tłumaczenia polskich
artykułów zlecone tłumaczom. Pierwszy z tekstów powstałych w tym okresie Aspekte der EKommunikation im Projektmanagement von globalen Unternehmen (C-22) to artykuł
pokonferencyjny, który wygłosiłam na IX Międzynarodowej Konferencji Europejskiego
Towarzystwa Języków Specjalistycznych (9th International Conference of the European
Association of Languages for Specific Purposes). W tym tekście zarysowałam zarówno
aspekty komunikacji projektowej, jak i komunikacji e-mailowej w środowisku
międzynarodowym. Kolejne teksty rozwijające tę tematykę zostały opublikowane w 2012 r.
Artykuł Linguistic Issues of Email Discourse in Business Communication (C-1), który ukazał
się na łamach „Studia Germanica Gedanensia” to pogłębienie tematyki biznesowej
komunikacji e-mailowej. W tym artykule skupiłam się przede wszystkim na kwestiach
lingwistycznych porozumiewania się za pomocą e-maili w biznesie. Zdefiniowałam „e-mail”,
opisałam specjalistyczny dyskurs e-mailowy między specjalistami o równym statusie (ang.
status equals) i przedstawiłam charakterystykę tego dyskursu z lingwistycznego punktu
widzenia. Z kolei artykuł Towards Successful Communication in Global Virtual Teams: Team
Language and Team Culture (C-3) poświęciłam aspektom komunikacji projektowej
w środowisku globalnym. Przede wszystkim zdefiniowałam „język zespołu” i „kulturę
zespołu” w oparciu o założenia lingwistyki antropocentrycznej. Ten artykuł stanowi do
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pewnego stopnia wycinek rozprawy doktorskiej. Jednakże z uwagi na fakt, że terminy „język
zespołu” i „kultura zespołu” uważam za niezmiernie istotne w celu prowadzenia badań
lingwistycznych nad komunikacją projektową w środowisku międzynarodowym, to
postanowiłam je powtórzyć na łamach „Kwartalnika Neofilologicznego”, który jest
czasopismem z listy ERIH. Podczas gdy wspomniany artykuł przedstawia rozważania
teoretyczne na temat komunikacji projektowej, to tekst Projektkommunikation bei
Nearshoring-Kooperationen. Am Beispiel von polnisch-deutschen Projektkooperationen bei
REC Global (C-12), który ukazał się w tomie zbiorowym pod redakcją prof. dr. Sambora
Gruczy, prof. dr hab. Marioli Wierzbickiej, prof. dr. hab. Pawła Bąka i moją poświęconym
komunikacji polsko-niemieckiej, dotyczy aspektów praktycznych prowadzenia projektów, ze
szczególnym uwzględnieniem komunikacji projektowej. W oparciu o wyniki projektu
badawczego nt. certyfikacji sprawności komunikacyjnej przedsiębiorstwa przeprowadzonego
wraz jedną z firm, we współpracy z dwoma innymi autorami przedstawiłam znaczenie
i sposoby komunikacji w polsko-niemieckich zespołach projektowych. Kwestie komunikacji
projektowej i komunikacji e-mailowej ze szczególnym naciskiem na grzeczność połączyłam
w kolejnym artykule pokonferencyjnym Specialist Email Communication in Global Virtual
Teams: Selected Facets of Politeness (C-5), który wygłosiłam na XI Międzynarodowej
Konferencji Europejskiego Towarzystwa Języków Specjalistycznych (11th International
Conference of the European Association of Languages for Specific Purposes). Następne dwa
artykuły (C-6 i C-7), które ukazały się w tomie zbiorowym pt. „Translation Studies and EyeTracking Analysis” wydanym pod redakcją prof. dr. hab. Sambora Gruczy, dr Moniki
Płużyczki i moją, zostały poświęcone badaniom okulograficznym. Podczas gdy w tekście
zbiorowym Eye-Tracking Supported Translation Studies at the University of Warsaw (Instead
of Introduction) został przedstawiony w zarysie stan badań okulograficznych na
Uniwersytecie Warszawskim, to w artykule Eye-Tracking Research of Business Email
Reception opisałam eksperyment okulograficzny, który wykonałam na podstawie
autentycznego materiału badawczego zebranego podczas przygotowywania rozprawy
doktorskiej. Wnioski płynące z badania okazały się interesujące i znaczące z punktu widzenia
szkolenia pracowników przedsiębiorstw komunikujących się w głównej mierze za pomocą emaili. Wynika z nich bowiem, że uczestnicy badania czytający e-maile skupiali się na lewej
części tekstu i na ostatnich wyrazach tytułu e-maili. Te uwagi mogą okazać się przełomowe
w odniesieniu do prowadzenia skutecznej komunikacji e-mailowej oraz wspomnianych
szkoleń z zakresu komunikacji e-mailowej (w biznesie). Badania nad komunikacją e-mailową
prowadzę obecnie w odniesieniu do transferencji wiedzy specjalistycznej. Moje przemyślenia
nt. sposobu transferencji wiedzy w biznesowym dyskursie e-mailowym oraz możliwości
badania tego zjawiska z perspektywy lingwistycznej opisałam w tekście Corporate Emails as
Genre: Investigating Knowledge Transfer in Business Email Discourse (C-20), który
złożyłam do druku. Ten artykuł zostanie opublikowany w tomie zbiorowym pt. „Bridges and
not Walls in the Field of Philology” wydanym nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile we współpracy z 1 Decembrie 1918
University of Alba Iulia w Rumunii.
Pod koniec 2012 r. badania nad wewnętrzną komunikacją korporacyjną zawęziłam do
sposobów lingwistycznego „mierzenia” komunikacji korporacyjnej. Innymi słowy zaczęłam
coraz intensywniej zajmować się aspektami audytu komunikacyjnego. Pomysł na realizację
projektu dotyczącego audytu komunikacyjnego narodził się podczas omawiania
z przedstawicielami przedsiębiorstwa wyników badań, które opracowałam podczas
przygotowywania rozprawy doktorskiej. Wstępny artykuł na temat audytu komunikacyjnego
ze szczególnym uwzględnieniem stanu badań, wskazujący na brak lingwistycznych rozważań
nad audytem komunikacyjnym, opublikowałam w 2013 r. na łamach „Lingwistyki
Stosowanej”. Z tekstu Audyt komunikacyjny w przedsiębiorstwie – nowy przedmiot
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zainteresowania lingwistyki (C-8) można wywnioskować, że audyt komunikacyjny zaczął
interesować naukowców relatywnie niedawno, tzn. dopiero w latach 50-tych ubiegłego
stulecia, i był do tej pory przedmiotem zainteresowania naukowców reprezentujących
dziedziny ekonomiczne. Te wnioski utwierdziły mnie w przekonaniu, że należy jak
najszybciej podjąć badania nad audytem komunikacyjnym z perspektywy lingwistycznej.
Kolejne spostrzeżenia nt. audytu komunikacyjnego i pilnej potrzebie włączenia lingwistów
w prowadzenie badań nad audytem komunikacyjnym opublikowałam po jeszcze głębszym
zapoznaniu się z literaturą przedmiotu w artykule w języku niemieckim pt.
Kommunikationsaudit im Visier der Angewandten Linguistik (C-9) wydanym we
wspomnianym wyżej tomie, który redagowałam wspólnie z prof. dr. hab. Samborem Gruczą,
prof. dr hab. Mariolą Wierzbicką i prof. dr. hab. Pawłem Bąkiem. Kolejne badania
o charakterze empirycznym zaczęłam prowadzić w ramach laboratorium „Research Center for
Business Communication Audit” w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
UW i we współpracy z przedsiębiorstwami. W tym samym czasie moje zainteresowanie
wzbudził także tzw. „controlling komunikacyjny”. To zagadnienie przedstawiłam i opisałam
w tekście Controlling komunikacyjny: nowe wyzwanie dla dydaktyki akademickiej (C-10)
w czasopiśmie „Lingwistyka Stosowana”, w którym skupiłam się na aspektach kształcenia
specjalistów ds. komunikacji korporacyjnej z przygotowaniem lingwistycznym. Rolę tego
rodzaju specjalistów upatruję w planowaniu i monitorowaniu komunikacji
w przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach itp. Zdaje sobie sprawę, że termin
„controlling komunikacyjny” może budzić zastrzeżenia językoznawców jako połączenie
dwóch kodów językowych. Jednakże podobnie jak naukowcom niemieckim (niem.
Kommunikations-Controlling), także mnie wydaje się on w pełni uzasadniony z uwagi na to,
że polskie wyrażenie niebudzące wątpliwości językoznawców, tzn. „kontrola komunikacji”,
ma negatywne konotacje. Innymi słowy, może być ono kojarzone z nadzorem, zakładając tym
samym istnienie wyraźnej i nieuniknionej asymetrii władzy między kontrolującym
komunikację a osobą kontrolowaną.
Niemniej jednak w centrum moich zainteresowań cały czas pozostawał audyt
komunikacyjny, który próbowałam zdefiniować i opisać z perspektywy lingwistycznej na
podstawie przeprowadzonych badań empirycznych. W kolejnych artykułach naukowych,
które ukazały się do tej pory, omówiłam różne kwestie audytów komunikacyjnych.
W odniesieniu do aspektów metodologicznych, podjęłam próbę określenia metod badawczych
służących do prowadzenia badań nad audytami komunikacyjnymi w biznesie w tekście
pokonferencyjnym Mixed Qualitative Methods in Conducting Business Communication
Audits (C-13), który wygłosiłam na 14. Europejskiej Konferencji nt. Metodologii
Prowadzenia Badań w Biznesie i Naukach o Zarządzaniu (14th European Conference on
Research Methodology for Business and Management Studies ECRM). Więcej miejsca
metodom badawczym poświęciłam w rozprawie habilitacyjnej (zob. wyżej Punkt 4), w której
szczegółowo opisałam metodologię audytu komunikacyjnego z perspektywy lingwistycznej.
Jednocześnie zauważyłam duży potencjał wyników audytów komunikacyjnych do
przygotowywania treningów komunikacji interkulturowej uwzględniających także aspekty
stricte lingwistyczne, które są w moim przekonaniu niezwykle pomocne pracownikom
przedsiębiorstw transnacjonalnych i członkom zespołów międzynarodowych. Te kwestie
dokładnie opisałam w artykule Das Kommunikationsaudit und seine Implikationen für
interkulturelles Kommunikationstraining (C-14), który ukazał się drukiem w tomie
zbiorowym pod redakcją prof. dr. hab. Sambora Gruczy i moją, poświęconym komunikacji
projektowej w zespołach multikulturowych. Audyty komunikacyjne prowadziłam bowiem
w międzynarodowych zespołach projektowych, bazując na moich wcześniejszych
doświadczeniach i rozwiązaniach teoretycznych z zakresu komunikacji projektowej, a także
komunikacji e-mailowej.
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Kolejnym obszarem badań, który zaczął mnie interesować wraz z podjęciem badań nad
komunikacją korporacyjną, jest komunikacja interkulturowa, zwłaszcza komunikacja
interkulturowa w biznesie. Pierwszy artykuł z tego zakresu ukazał się w 2014 r. na łamach
„Kwartalnika Neofilologicznego” ((R)evolution in Intercultural Business Communication
Research. Selected considerations (C-11)). Dzielę się w nim pewnym, w moim mniemaniu
ważnym, spostrzeżeniem: Po zapoznaniu się z literaturą przedmiotu, którą cytuję w tym
tekście, doszłam do wniosku, że w badaniach nad komunikacją interkulturową w biznesie
zaszła swoista rewolucja, głównie z uwagi na dostrzeżenie przez naukowców faktu, że świat
biznesu się zmienia, co pociągnęło za sobą także dynamikę badań nad komunikacją
interkulturową w biznesie. Aspekty badania komunikacji interkulturowej powiązałam
z prowadzeniem (komercyjnych) projektów na arenie międzynarodowej i opisałam na
przykładzie projektów realizowanych w środowisku polsko-niemieckim w artykule We are
not an elefant. Deutsch-polnische Projektarbeit aus kultureller und linguistischer Perspektive
(C-15), który również ukazał się drukiem na łamach „Kwartalnika Neofilologicznego”.
W tym tekście zaproponowałam za H. Rez, M. Kraemer i R. Kobayashi-Weinsziehr (2006)
wykorzystanie tzw. „kwadratów kulturowych” do badania i lepszego rozumienia różnic
kulturowych w komunikacji biznesowej. Aspekty interkulturowości w powiązaniu
z asymetriami (wiedzy, władzy) między uczestnikami międzynarodowych projektów
(w biznesie i w nauce) zajęłam się i pokazałam na przykładach w innym artykule Zur Rolle
von Asymmetrien in interkultureller Projektkommunikation (C-18), który napisałam we
współpracy z dwojgiem niemieckich naukowców i złożyłam do druku w tomie zbiorowym
„Interkulturelle Kommunikation und mehrsprachige Diskurse”. Wstępną wersję tego artykułu
poddaliśmy pod dyskusję podczas międzynarodowej konferencji naukowej niemieckiego
Stowarzyszenia Lingwistyki Stosowanej (Gesellschaft für Angewandte Linguistik, GAL)
„GAL-Sektionentagung” w 2015 r. Kwestie komunikacji interkulturowej, zwłaszcza
metodologii prowadzenia badań nad szeroko pojętą komunikacją interkulturową ze
szczególnym uwzględnieniem środowiska biznesowego, uważam za niezwykle istotne
w obecnym globalnym świecie i myślę, że w przyszłości będzie to jeden z moich głównych
kierunków badawczych. Wstępne uwagi na temat prowadzenia badań lingwistycznych
w międzynarodowym środowisku biznesowym, zwłaszcza zbierania danych, opisałam
w tekście Researching Up. An Applied Linguist’s Investigations into Corporate
Communication (C-19), przyjętym do druku w czasopiśmie „Lingwistyka Stosowana”.
Wstępne przemyślenia, które opisałam w tym tekście, poddałam pod dyskusję na
1. Międzynarodowej Konferencji dot. Komunikacji Między Kulturami (1st International
Conference on Communication Across Cultures, COCAC). Z moich doświadczeń wynika, że
lingwista mający na celu zbieranie i analizę danych w przedsiębiorstwie, nie jest zazwyczaj
traktowany jako partner, lecz osoba niepotrzebnie zabierająca czas, której wyniki badań nie
przynoszą korzyści przedsiębiorstwu. Różnice pomiędzy światem korporacyjnym
i akademickim, jak również wyzwania przed jakimi stoi lingwista, kontaktując się
i współpracując z przedsiębiorstwem, a także propozycje radzenia sobie z nimi przedstawiłam
we wspomnianym artykule C-19.
Ponadto od niedawna interesuje mnie, w jaki sposób powstają i jak ewoluują teksty
tworzone w środowisku biznesowym, a także ocena tego rodzaju tekstów z punktu widzenia
lingwistyki (ang. language assessment). Badania w tym zakresie mające na celu
automatyzację komunikacji, a tym samym automatyzację pracy menedżerów, zwłaszcza
menedżerów zespołów, zaczęłam od niedawna prowadzić wspólnie z reprezentantem nauk
o zarządzaniu z Uniwersytetu Śląskiego. Wstępne wyniki badań na ten temat, które
opracowaliśmy przy wykorzystaniu układu wielkości organizacyjnych i narzędzi
menedżerskich będących jednocześnie narzędziami badawczymi, opublikowaliśmy w tekście
Ocena spójności intertekstowej w planowaniu projektu. Wyniki badania z wykorzystaniem
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układu wielkości organizacyjnych (C-16), który ukazał się drukiem w „Lingwistyce
Stosowanej”. Do druku został przyjęty także nasz kolejny tekst w języku angielskim
Linguistic Analysis of Managers’ Behaviour Aimed at Replacing Human Managers with
Robots (C-17), w którym wskazujemy na możliwości powiązania zastosowania metody
analizy tekstu i narzędzi menedżerskich w celu badania automatyzacji tworzenia tekstów
przez menedżerów. Nasze przemyślenia zebrane w tym tekście przedstawimy podczas
15. Europejskiej Konferencji nt. Metodologii Prowadzenia Badań w Biznesie i Naukach
o Zarządzaniu (15th European Conference on Research Methodology for Business and
Management Studies ECRM) w czerwcu br. Interdyscyplinarne badania nad automatyzacją
pracy menedżerów, z wykorzystaniem analizy tekstu, zamierzamy kontynuować, rozszerzać
i intensyfikować w ramach kierowanej przeze mnie Pracowni Badań Komunikacji
Korporacyjnej, powstałej pod koniec 2015 r. w ramach Zakładu Języków Specjalistycznych
Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW.
6. Pozostałe informacje
Chciałabym podkreślić, że od początku mojej kariery naukowej badania naukowe prowadzę
w ścisłej współpracy z podmiotami gospodarczymi, dzięki czemu udaje mi się powiązać
rozwiązania teoretyczne z ich praktycznym zastosowaniem. Ta cecha spotyka się z dużym
uznaniem w lingwistycznym środowisku akademickim, zarówno polskim, jak też
zagranicznym, które zdaje sobie sprawę z tego jak trudno jest lingwiście nawiązać kontakt ze
światem biznesu w celach naukowych. Dlatego też od dwóch lat coraz intensywniej prowadzę
współpracę z naukowcami niemieckimi, z którymi wspólnie wystąpiłam na konferencji
i napisałam artykuł. Co więcej, planujemy wspólnie opublikować kolejne teksty naukowe.
Współpraca z przedsiębiorstwami globalnymi, a także moje doświadczenia w pracy
w firmie globalnej na stanowisku koordynatora projektów międzynarodowych pozwalają mi
łatwiej i szybciej rozumieć i analizować mechanizmy dotyczące komunikacji (korporacyjnej).
To z kolei ułatwia współpracę z kolejnymi podmiotami gospodarczymi, a także przekłada się
na intensyfikowanie współpracy z naukowcami z innych dziedzin, zwłaszcza z dziedziny
zarządzania, i wspólne badania naukowe.
Współpraca z praktykami, badaczami zagranicznymi, głównie niemieckimi lingwistami,
a także z naukowcami z innych dziedzin nieustannie wpływa na poszerzanie moich
horyzontów i podejmowanie projektów naukowych wychodzących poza tradycyjne ramy
lingwistyki. Tym samym jakość moich analiz lingwistycznych jest doceniana przez innych
naukowców, którzy powołują się na wyniki moich badań w swoich tekstach. Pragnę dodać, że
moje teksty cytują poza lingwistami polskimi, także niemieccy, jak również reprezentanci
nauk o zarządzaniu. Ponadto moja monografia w języku angielskim z 2013 r. została
zrecenzowana przez węgierską badaczkę komunikacji interkulturowej i biznesowej.
Powiązanie zagadnień teoretycznych z rozwiązaniami praktycznymi, a także aktualność
prowadzonych przeze mnie badań są także doceniane przez studentów uczestniczących
w opracowanych przeze mnie (1) wykładzie pt. „Intercultural and Professional
Communication” i (2) kolokwium „Interkulturelle Kommunikationsforschung” [Badanie
komunikacji interkulturowej], w których poza modelami i koncepcjami teoretycznymi,
uwzględniłam także wiele przykładów z własnych badań empirycznych.
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