


PROGRAM KONFERENCJI

Dzień 1
czwartek 26 czerwca

11:00  Powitalna kawa, rejestracja uczestników
(hall główny WZiKS)

12:00  Otwarcie konferencji: 
Prowadzenie: dr hab. Małgorzata Lisowska-
Magdziarz, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej UJ (s. 0.101)

Wystąpienie przedstawiciela 
władz dziekańskich WZiKS UJ

red. Bogdan Miś (Studio Opinii) 
„Popularyzacja nauki; uwagi seniora”

prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas (Wyższa 
Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)  
„Popularyzacja nauki – gloryfikacja, 
marginalizacja, reaktywacja”

dr Michał Grech (Uniwersytet Wrocławski) 
„Uniwersytet (Jagielloński) w Polsce – wiedza, 
ocena, wyobrażenia. Wnioski z badań 
ogólnopolskich” 

13:45-14:15  Lunch z kawą

14:15-16:00  Sesja warsztatowa – Popularyzacja
nauki okiem dziennikarza (s. 0.101)
Prowadzenie: dr Michał Bukowski (UJ)

red. Wiktor Niedzicki (TVP/dziennikarz 
niezależny): „Obrazy, które odpychają od 
nauki”

red. Wojciech Brzeziński (Polsat News)
„Każdy ma swoje 59 sekund, czyli jak przebić 
się z nauką w telewizji”

red. Michał Kuźmiński (Tygodnik Powszechny)
„Czytelnik nie lubi kolokwiów – o treściach 
naukowych w prasie”

16:00-16:30  Przerwa na kawę

Sesje tematyczne

16:30-18:00  I Dziennikarze w dyskursie politycznym - 
stare i nowe perspektywy (s. 1.121)
Sesja w formie dyskusji pod patronatem sekcji 
komunikowania politycznego 
Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

Prowadzenie: dr Agnieszka Hess (UJ) 
i dr hab. Dorota Piontek, prof. UAM 

Dyskutanci:
dr hab. Ewa Marciniak (UW)
dr hab. Agnieszka Stępińska (UAM)
dr Bartłomiej Biskup (UW)
dr Jarosław Flis (UJ)
dr Magdalena Kacperska (UAM)
dr Szymon Ossowski (UAM)
dr Agnieszka Szymańska (UJ)
dr Jacek Wyszyński (UAM)

16:30-18:00  II Nauka i nowe media (s.1.120)
Prowadzenie: dr hab. Małgorzata Lisowska-
Magdziarz (UJ)

ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII, Uniwersytet 
Papieski Jana Pawła II w Krakowie
„Nauka 2.0 w dobie konwergencji mediów”

dr Ryszard Podgórski, Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski
„Socjologia funkcjonowania nowych mediów”

dr Małgorzata Winiarska-Brodowska, Uniwersytet 
Jagielloński
„Amerykańskie uczelnie wyższe w sieci”

dr Monika Worsowicz, Uniwersytet Łódzki
„Retoryka symplifikacji w dziennikarstwie”

16:30-18:00  III Medialne przedstawienia wiedzy 
(s. 1.119)
Prowadzenie: dr hab. Wojciech Furman, prof. UR

dr hab. Robert Szwed, Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II
„Medialne reprezentacje wiedzy w mediach - 
popularyzacja vs wulgaryzacja nauki”

dr Julita Makaro, Uniwersytet Wrocławski
„Epistemofobia mediów?”

dr Joanna Sosnowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II
„Od pogadanki do wielkich testów wiedzy – formy 
polaryzacji wiedzy w telewizji”

mgr Maja Bednarska, Uniwersytet Papieski Jana 
Pawła II w Krakowie
„Mądrość a wiedza płynąca z mediów”

18:00  Obiad



Dzień II 
piątek 27 czerwca

8:30-9:00  Powitalna kawa

9:00-11:00  IV Edukacja medialna (s. 1.121)
Prowadzenie: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz
(UG)

dr Justyna Perczak, Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach
„Nie tylko czary mary. Czy prasa ezoteryczna 
ma walory edukacyjne?”

dr Małgorzata Laskowska, Uniwersytet Kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
„Współczesne dylematy wokół nauczania 
etyki Dziennikarskiej”

dr Magdalena Piechota, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie
„Edutainment – eduzabawa i edurozrywka” 

dr Wiesława Woźniak, Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie
„Między wiedzą a edukacją (nie tylko 
polityczną). Rola eseju politycznego 
w medialnym dyskursie wiedzy”

dr Weronika Świerczyńska-Głownia, 
Uniwersytet Jagielloński
"Serial telewizyjny w procesie edukacji 
społecznej"

9:00-11:00  V Popularyzowanie wiedzy w 
mediach (s. 1.120)
Prowadzenie: dr Małgorzata Majewska (UJ)

dr hab. Wojciech Furman, prof. UR, Uniwersytet
Rzeszowski
„Dziennikarstwo jako pomost pomiędzy 
myśleniem potocznym a myśleniem 
naukowym”

dr Monika Wawer, Uniwersytet Jagielloński
„Data journalism - czy specjalista pozyskujący, 
porządkujący i prezentujący dane jest jeszcze 
dziennikarzem”

dr Magdalena Hodalska, Uniwersytet 
Jagielloński
„Popularyzacja wiedzy o wirusach na 
przykładzie relacji z epidemii ptasiej i świńskiej 
grypy”

dr Karol Franczak, Uniwersytet Łódzki
„Upowszechnianie wiedzy - popularyzacja czy 
populizacja?“

mgr Monika Baran, Uniwersytet Łódzki
„Dziennikarz - ekspert czy rzemieślnik? O roli 
współczesnego żurnalisty w procesie 
popularyzowania wiedzy”

9:00-11:00  VI Rola mediów w działalności 
społecznej (s. 1.119)
Prowadzenie: dr Mariusz Makowski (UEK)

dr Małgorzata Czapiga, Uniwersytet Wrocławski
„Sztuczne Fiołki – gest obrazoburczy czy 
popularyzowanie wiedzy?”

dr Maria Ochwat, Wyższa Szkoła Bankowa 
w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
„Rola mediów w ‘arabskiej wiośnie’”

mgr Aleksandra Fudala-Barańska, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach,
„Upowszechnianie historii wśród młodych widzów
poprzez wykorzystywanie nowoczesnych 
technologii”

mgr Joanna Parol, Uniwersytet Warszawski
„Film jako medium w poszukiwaniu tożsamości – 
obrazy dorastania w polskim kinie 
współczesnym”

9:00-11:00  VII Wizerunek środowiska 
akademickiego w mediach (s. 1.118)
Prowadzenie: dr hab. Lucyna Szot (UWr)

dr Maja Chacińska, Uniwersytet Gdański
„Wiedza i edukacja w skandynawskich mediach 
publicznych na przykładzie portali internetowych
dla szkół”

dr Dominika Narożna, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu
„Naukowiec – ekspert jako element 
kształtowania wizerunku uczelni wyższej 
w mediach (Casus Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu)

dr Jacek Wojsław, Uniwersytet Gdański
„Wizerunek lokalnego środowiska 
akademickiego w mediach trójmiejskich: 
pomiędzy rzetelną informacją a pogonią za 
chwytliwym tematem”

mgr Małgorzata Kutaj, Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski w Olsztynie
„Media lokalne o nauce i humanistyce Olsztyna”

mgr Monika Wasilonek, Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie
„Student-wykładowca-uniwersytet w mediach. 
Upadek instytucji, instytucja upadku”

11:00-11:30  Przerwa na kawę



11:30-13:00  VIII Formy komunikowania w 
dyskursie naukowym (s. 1.121)
Prowadzenie: dr Małgorzata Winiarska-
Brodowska (UJ)

prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, Uniwersytet 
Gdański
„Czy komputer ma serce? O metaforze 
w prasowej popularyzacji nauki”

dr hab. Jerzy Biniewicz, prof. UWr, Uniwersytet 
Wrocławski
„Mediatyzacja dyskursu naukowego 
w polskich tygodnikach opinii”

dr hab. Lucyna Szot, Uniwersytet Wrocławski
„Zmiana paradygmatów informowania 
i komunikowania”

dr Małgorzata Majewska, Uniwersytet 
Jagielloński
„Metafory w dyskursie naukowym”

11:30-13:00  IX Ludzie nauki w mediach 
(s. 1.120)
Prowadzenie: dr Monika Wawer (UJ)

dr Mariusz Makowski, Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie
„Social scientists: trudny dialog naukowców 
z dziennikarzami. Raport badawczy 
z materiałów Telewizji Kraków 2013-1014”

dr Małgorzata Łosiewicz, Uniwersytet Gdański
„Funkcjonowanie dualizmu wizerunkowego 
polskich naukowców w przekazach 
medialnych”

dr Anna Ryłko-Kurpiewska, Uniwersytet 
Gdański
„Uczony, naukowiec, badacz – językowe 
portrety ludzi nauki w mediach”

mgr red. Maria Kołtunowska, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski
„Kto i jak opowiada o nauce w telewizji – 
analiza telewizyjnych serwisów informacyjnych 
TVP 1 ‘Wiadomości’”

11:30-13:00  X Rola mediów w rozpowszechnianiu
wiedzy (s. 1.119)
Prowadzenie: dr Michał Bukowski (UJ)

dr hab. Igor Borkowski, prof. UWr, Uniwersytet 
Wrocławski
„Dziennikarze i medycyna. Zawiłości 
wzajemnych relacji”

dr hab. Renata Piasecka-Strzelec, Uniwersytet 
Jana Kochanowskiego w Kielcach
„Wiedza naukowa i świat nauki w serwisach 
i portalach polskich agencji informacyjnych”

dr Ewa Jurga-Wosik, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu
„Media lokalne leszczyńskiego regionu 
wydawniczego w rozpowszechnianiu 
i popularyzacji wiedzy naukowej”

dr Bartłomiej Secler, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu
„Dziennikarze wobec sporów o przeszłość 
i pamięć”

13:00-13:30  Zakończenie konferencji

13:30  Lunch
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