
MENTORZY 

V EDYCJA PROGRAMU MENTORINGOWEGO FORUM MŁODYCH 

MEDIOZNAWCÓW I KOMUNIKOLOGÓW PTKS  

 

 

dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, prof. UW 

Uniwersytet Warszawski  
 

obszary tematyczne: marketing mediów i zarządzanie mediami (produkt medialny, cena, 

dystrybucja, ludzie, procesy i CI), oddziaływanie nowych technologii na życie człowieka (w tym 

FOMO, fonoholizm, VR) oraz polaryzacja mediów  

liczba podopiecznych: 2 

język współpracy: PL / ANG 

forma współpracy: minimum jedno spotkanie bezpośrednie na kwartał, 2-3 spotkania 

online/bezpośrednie na miesiąc, regularna korespondencja mailowa i via komunikatory  

częstotliwość spotkań: 2-3/miesiąc 

 

ks. dr hab. Rafał Leśniczak, prof. UKSW  

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
 

obszary tematyczne: mediatyzacja polityki, mediatyzacja religii, public relations, komunikowanie 

polityczne, etyka mediów 

liczba podopiecznych: 2 

język współpracy: preferowany język polski, ale także język angielski 

forma współpracy: e-mail/spotkania zdalne (Zoom/Google Meet); także do dyspozycji w kampusie 

UKSW (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa)  

częstotliwość spotkań: raz na 2-3 tygodnie 

 

dr hab. Andrzej Nowosad 

Uniwersytet Jagielloński 
 

obszary tematyczne: Wykształcenie: dr literaturoznawstwa (literatury słowiańskie, szczególnie 

bułgarska, serbska, rosyjska), dr hab. politologii (systemy polityczne i medialne, media w systemie 

politycznym, media w transformacji systemowej państw świata /szczególnie państwa bałkańskie, a 

zwłaszcza b. Turcji, Grecji i b. Jugosławii, państwa b. ZSRR, państwa Europy Środkowo- Wschodniej 

plus Austria, Niemcy, Szwajcaria i Wielka Brytania, Izrael/, , regionalne zróżnicowania literackie); mgr 



ekonomii /student IV roku Studiów III stopnia, Katedra Ekonomii Matematycznej, Uniwersytet 

Jagielloński/ obecnie na ukończeniu doktorat z ekonomii - specjalizacja ekonomia międzynarodowa - 

rynek pracy/ - obszary - ekonomia instytucjonalna, ekonomia społeczna, rynek pracy (w tym 

pracowników mediów/, ekonomika mediów, rynek prasy, platformy cyfrowe, transformacje rynku 

mediów, konwergencja mediów w systemie ekonomicznym, transformacje systemów ekonomicznych 

i politycznych, klastery medialne i handlowe /szczególnie państwa bałkańskie, a zwłaszcza b. Turcji, 

Grecji i b. Jugosławii, państwa b. ZSRR, państwa Europy Środkowo- Wschodniej plus Austria, Niemcy, 

Szwajcaria i Wielka Brytania, Izrael/ , regionalne zróżnicowania gospodarcze); student II SUM filologii 

Orientalnej Uniwersytet Jagielloński, Katedra Turkologii - obszary badawcze: Literatura turecka, 

literatura osmańska, literatura bułgarskich Turków, polityczne, gospodarcze i kulturowe stosunki 

bułgarsko - tureckie w procesie zmian - od od 1898 do tzw. procesu odrodzeniowego (1989 r.) i czasy 

współczesne, media tureckie, media osmańskie, media słowiańskie osmańskiego obszaru kulturowego 

w XVII-XX w., historia prasy w Turcji, rynek mediów w Turcji, prawa kobiet w Turcji, kobiety w 

literaturze i w mediach w Turcji, kobieta na rynku pracy w Turcji, transformacje polityczne i 

gospodarcze w Turcji, rynek pracy w Turcji, regionalne zróżnicowania w Turcji; Certyfikowany project 

manager IPMA, Zarządzanie projektami w standardzie IPMA; Tutor akademicki; Tłumacz przysięgły; 

Znajomość języków: rosyjski - proficiency, niemiecki - proficiency, bułgarski - proficiency, serbski - 

proficiency, macedoński - proficiency, chorwacki - proficiency, staro-cerkiewno-słowiański (wieki XI - 

XVII w obszarze rumuńskim, bułgarskim, serbskim i Rusi Kijowskiej) - proficiency 

angielski - C2, Business English - C1, Academic English - C1, turecki - B2+,  francuski - B2+, nowogrecki 

- B2, starogrecki - B2, łacina - B2, hebrajski - B1, turkmeński - A2, kazachski - A2, tamilski - A1. 

(www.andrzejnowosad.com) 

liczba podopiecznych: do 12 osób 

język współpracy: PL / ANG (i pozostałe, wymienione wyżej) 

forma współpracy: e-mail/online Teams 

częstotliwość spotkań: spotkania z podopiecznymi - raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie przez MS 

Teams; miejsca możliwych spotkań bezpośrednich: Londyn (Anglia), Edynburg (Szkocja), Sant 

Andrews (Szkocja), Sofia (Bułgaria), Istambuł (Turcja), Tel-Aviv (Izrael) 

 

dr hab. Paulina Olechowska 

Uniwersytet Szczeciński 
 

obszary tematyczne: teoria systemów medialnych, polski system medialny, media regionalne 

i lokalne, historia mediów, media w komunikowaniu politycznym, badania z wykorzystaniem 

analizy zawartości i dyskursu  

liczba podopiecznych: 1-2 osoby 

język współpracy: PL/ANG 

forma współpracy: zależna od możliwości uczestniczki/uczestnika; preferowane konsultacje on-line 

(Zoom, MS Teams), e-mail, formy hybrydowe, spotkania na miejscu (Szczecin); W zależności od 

potrzeb i możliwości uczestniczki/uczestnika programu, spotkania będą prowadzone z 

wykorzystaniem narzędzi tutoringu akademickiego (certyfikat Tutora Akademickiego I st., Collegium 

Wratislaviense) 

częstotliwość spotkań: 2 razy w miesiącu 

 



dr hab. Grażyna Piechota, prof. KAAFM 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
 

obszary tematyczne: komunikowanie polityczne w social media; propaganda i dezinformacja; 

komunikowanie sieciowe nowych ruchów społecznych; wirtualne; komunikowanie populistyczne  

liczba podopiecznych: max 2 osoby 

język współpracy: PL/ANG 

forma współpracy: email, spotkania przez aplikację ZOOM lub osobiste w przypadku, gdy 

osoby są nimi zainteresowane (w siedzibie KAAFM Kraków) 

częstotliwość spotkań: email - w razie potrzeby; ZOOM lub osobiście - raz w miesiącu 

 

prof. dr hab. Dariusz Rott  

Uniwersytet Śląski w Katowicach 
 

obszary tematyczne: dzieje mediów (zwłaszcza prasy i radia; biografie dziennikarzy śląskich); media 

akademickie (zwłaszcza prasa); media lokalne (Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie); retoryka i erystyka 

dziennikarska; rzecznictwo prasowe; wizerunek Bułgarii, Czech, Islandii, Rosji i Ukrainy w polskich 

reportażach; współczesny polski reportaż podróżniczy. 

liczba podopiecznych: 1-2 

język współpracy: PL 

forma współpracy: dostosowana do sytuacji pandemicznej oraz możliwości; uczestniczki/uczestnika 

programu. Możliwe formy: spotkania, zdalnie, hybrydowo, mailowo. 

częstotliwość spotkań: zależna od potrzeb i możliwości uczestniczki/uczestnika programu 

(nie rzadziej niż 2 x miesiąc) 

 

dr hab. Piotr Siuda, prof. UKW  

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
 

obszary tematyczne: social media, komunikacja w internecie, społeczności internetowe, game studies, 

groznastwo 

liczba podopiecznych: 1 lub 2 (jeśli większa liczba, wówczas preferowani są doktoranci) 

język współpracy: PL/ENG; ew. wspólne publikacje: preferowany ENG 

forma współpracy: spotkania online/email. Spotkania na żywo – uzależnione od lokalizacji 

podopiecznego 

częstotliwość spotkań: średnio 1 raz w miesiącu – zależy od postępów/etapów pracy 

 



ks. dr hab. Krzysztof Stępniak, prof. UKSW  

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
 

obszary tematyczne: reklama religijna, komunikacja wizualna, komunikacja religijna, biografistyka 

dziennikarska  

liczba podopiecznych: 2 osoby 

język współpracy: preferowany język polski 

forma współpracy: e-mail/spotkania zdalne (Zoom/Google Meet); także do dyspozycji w kampusie 

UKSW (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa) 

częstotliwość spotkań: raz na 3–4 tygodnie 


