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__Z. Wołk przed pałacem Prezydenckim

Jest autorem licznych ekspertyz
dotyczących poradnictwa zawodowego oraz rekomendacji poświęconych
aktywizacji zawodowej
bezrobotnych, współorganizatorem
i kierownikiem naukowym Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krośnie Odrzańskim, członkiem Rady Naukowej
UTW w Zielonej Górze. Od wielu lat
jest członkiem Prezydium Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, współzałożycielem i wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Profesjologicznego.
Jest absolwentem Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Zielonej Górze.
Żona Bożena, dwie córki - Agata
i Michalina, dwóch wnuków – Wiktor
i Borys.
W wolnych chwilach lubi stanąć
przy sztalugach z pędzelkiem i farbami. Cieszy go piękno przyrody
i architektury.
Red.

NowA
HabilitacjA
__DR HAB. magdalena steciąg
__10 maja 2013 r. Rada Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego przyjęła uchwałę o nadaniu
Magdalenie Steciąg tytułu doktora habilitowanego
w zakresie językoznawstwa.

Kariera naukowa
W 2001 r. Magdalena Steciąg wygrała konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Komunikacji Językowej
i Społecznej UZ. Dwa lata później wszczęła przewód doktorski na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, a 7 lipca 2005 r. obroniła z wyróżnieniem pracę
doktorską pt. Informacja, wywiad, felieton. Sposób istnienia tradycyjnych gatunków w radiu komercyjnym, napisaną pod kierunkiem prof. Mariana Bugajskiego. Oparta
na niej monografia ukazała się rok później w Oficynie WyUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 7 (209) październik 2013

__fot. z archiwum M.S.

Urodzona w Kożuchowie w 1976 r. Magdalena Steciąg od dwunastu lat jest pracownikiem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Swoją pracę magisterką obroniła
w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze na kierunku filologia polska ze
specjalnością dziennikarską. I w tych dziedzinach – języka oraz mediów – odnosi kolejne sukcesy.
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__ekolingwistyczny dekalog językowy Przygotowany przez
m. steciąg na zeszłoroczny Festiwal Nauki.

dawniczej UZ. Badaczka otrzymała za
tę pracę Nagrodę Rektora Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
W 2008 r. Magdalena Steciąg wraz
z prof. Marianem Bugajskim zapoczątkowała cykl ogólnopolskich spotkań komunikologicznych. Pierwsza konferencja dotyczyła normy w komunikowaniu,
kolejna odbyła się w 2011 r. pod hasłem
Świadomość językowa a komunikacja,
a tegoroczna była poświęcona tożsamości komunikacyjnej. Jednocześnie
uczestnictwo w konferencjach krajowych pozwoliło badaczce zacieśnić
kontakty ze środowiskami językoznawczymi w Polsce. Dr hab. Magdalena
Steciąg od lat bierze udział w wielu cyklach spotkań, m.in. w organizowanej
w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego serii Oblicza komunikacji, w spotkaniach genologów z cyklu Gatunki mowy
i ich ewolucja w Katowicach, w międzynarodowych konferencjach poświęconych zróżnicowaniu współczesnego języka w jego społeczno-kulturowych uwarunkowaniach organizowanych przez Katedrę Współczesnego Języka Polskiego
na Uniwersytecie Łódzkim.
Ponadto, od 2009 r. badaczka jest członkiem Polskiego
Towarzystwa Językoznawczego, a od 2010 r. działa aktywnie w Poradni Językowej UZ.
Zainteresowania Magdaleny Steciąg w 2008 r. skoncentrowały się wokół dyskursu ekologicznego i ekolingwistyki, co
zaowocowało otrzymaniem stypendium rządu Danii, dzięki któremu językoznawczyni odbyła staż naukowo-badawczy na Uniwersytecie Południowej Danii w Odense i weszła
w krąg europejskich badań ekolingwistycznych. Została
także uczestniczką Forum Badań nad Językiem i Ekologią
(Forum Research on Language and Ecology: http://www.
ecoling.net). Intensywna kwerenda biblioteczna pozwoliła Magdalenie Steciąg opracować teoretyczne podstawy
rozprawy habilitacyjnej pt. Dyskurs ekologiczny w debacie
publicznej.

wydany tomik jej felietonów radiowych Na każdy dzień
– kobieta, a w latach 2006-2009 emitowano popularną w
mieście radionowelę Jestem z Zielonej Góry, do której
Magdalena Steciąg pisała scenariusz. Za cotygodniowy cykl
felietonowy otrzymała w tym roku III nagrodę w konkursie na materiał dziennikarski poruszający problematykę
równościową, organizowanym przez Pełnomocnika Rządu
ds. Równości przy Kancelarii Premiera.

Osiągnięcia dydaktyczne
W pracy dydaktycznej dr hab. Magdalena Steciąg zajmuje się głównie medioznawstwem oraz genologią dziennikarską. Badaczka prowadziła również zajęcia z retoryki,
gramatyki opisowej języka polskiego i kultury języka, wykładała także językoznawstwo kognitywne i krytyczną analizę dyskursu na anglistyce. Dodatkowo, dr hab. Magdalena
Steciąg prowadzi liczne warsztaty dziennikarskie, organizowała Przegląd Studenckiej Twórczości Dziennikarskiej,
była także opiekunem naukowym Studenckiego Koła Dziennikarskiego „Faktor”, z którym w 2006 r. zorganizowała
konferencję pt. Korespondent wojenny. Śmierć, odwaga,
ryzyko (z udziałem m.in. Ireny Piłatowskiej).
Od tego roku akademickiego dr hab. Magdalena Steciąg
Sukcesy w dziennikarstwie
Magdalena Steciąg od 1997 roku współpracowała jako będzie pełnić funkcję kierownika Pracowni Dziennikarskiej
dziennikarka z Radiem Zielona Góra. W 2004 r. został na Wydziale Humanistycznym naszej uczelni.
Kaja Rostkowska

Prof. M. Kuczma
przewodniczącym
Polskiego
Towarzystwa Metod
Komputerowych
Mechaniki

27 sierpnia br. w czasie trwania 20. Konferencji CMM2013 w Poznaniu, odbyły się wybory nowego zarządu
Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki (PTMKM). Miło nam poinformować, że przewodniczącym PTMKM został wybrany prof. Mieczysław Kuczma.
Ponadto zarząd PTMKM tworzą: prof. Tomasz Lewiński (PW), prof. Przemysław Litewka (PP), prof. Jerzy Pamin (PK), prof. Zdzisław Więckowski (PŁ), dr Magdalena
Łasecka-Plura (PP), dr Katarzyna Rzeszut (PP). Towarzystwo PTMKM zostało założone 6 maja 1991 r. z inicjatywy profesorów: Leszka Demkowicza, Michała Kleibera,
Tadeusza Liszki, Janusza Orkisza i Zenona Waszczyszyna; więcej informacji o Towarzystwie na stronie http://
www.ptmkm.pl/ .
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