
Urszula Jęczeń, dr n. hum., adiunkt w Katedrze Logopedii i Językoznawstwa 

Stosowanego UMCS w Lublinie. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół 

zagadnień oligofazji, teorii emocji oraz rozumienia pojęć przez dzieci. Dorobek naukowy 

obejmuje monografię autorską pt. „Językowa projekcja emocji  w wypowiedziach dzieci 

w normie intelektualnej i dzieci z zespołem Downa” (421s.), wydaną w 2017r., 

kilkadziesiąt artykułów naukowych w języku polskim i angielskim, rozdziały w 

monografiach, podręcznikach akademickich oraz recenzje i sprawozdania z konferencji; 

również wystąpienia konferencyjne. Przez 8 lat (2002- 2010) była sekretarzem Komisji 

Rozwoju i Zaburzeń Mowy KJ PAN, zajmowała się organizacją posiedzeń tejże Komisji. 

W roku 2019 została ponownie wybrana na sekretarza Zespołu Rozwoju i Zaburzeń 

Mowy przy Radzie Języka Polskiego na kadencję 2019-2022. 

 Urszula Jęczeń, od 1998 r. do chwili obecnej, zajmuje się współredagowaniem (funkcja 

sekretarza Komitetu Redakcyjnego) rocznika Logopedia  ( ISSN 0459-6935)  w wersji 

papierowej (w języku polskim) i elektronicznej (od roku 2000 w języku angielskim).  

Osiągnięcia naukowe: 

1. Nagroda Rektora za wyróżniającą się pracę naukową, w szczególności za wysoko 

punktowany artykuł naukowy opublikowany w 2019 r.  

Współpraca z otoczeniem zewnętrznym:  

1. Funkcja sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego od 

roku 2017 do chwili obecnej;  

2. Sekretarz redakcji czasopisma „Logopedia” od 1998 roku do chwili obecnej;  

3. Sekretarz redakcji czasopisma „Biuletyn logopedyczny”; 

4. Recenzent materiałów pokonferencyjnych Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Slawistów POLYSLAV;  

5. Współpraca z bazami  indeksacyjnymi czasopism (polskimi i zagranicznymi): ERIH Plus,  

CEJSH, BazHum, Index Copernicus International, Polska Bibliografia Naukowa, Polska 

Biblioteka Lekarska, SCOPUS.  

Projekty:   

1. Rola eksperta zewnętrznego w ramach projektu Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i 

Rozwoju złożonego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Projekt pn.” UPH w 

Siedlcach – Uniwersytet  MAXI” realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach.  

2. Redaktor pomocniczy wniosku w I konkursie w ramach programu „Wsparcie dla 

czasopism naukowych” MNiSW, numer wniosku 425346 (wrzesień 2018r.). 

3. Przewodnicząca, od roku 2012 Zespołu Programowego kierunku logopedia z 

audiologią (studia II stopnia).  

4. Aktywny udział w pracach Zespołu Programowego do Spraw Jakości Kształcenia na 

II stopniu logopedii z audiologią, w ramach dostosowywania programu studiów do 

wymogów Krajowych Ram Kwalifikacyjnych, zmiany w sitakach, opracowanie 

kierunkowych efektów kształcenia oraz załączników  (1. – odniesienie kierunkowych 

efektów kształcenia do obszarowych efektów  kształcenia itp..) 

 



Nagrody  i wyróżnienia  

5. Medal Komisji Edukacji Narodowej w 2017 r.  

6. Medal Srebrny z Długoletnią Służbę w 2018 r.  

7. Brązowy Krzyż Zasługi w 2020 r.  

 

 

 

 

 

 

 


