
Lp. Tytuł/stopień Imię i Nazwisko 
Rodzaj nagrody 
(indywidualna/ze

społowa) 
Kategoria osiągnięć* UZASADNIENIE 

1 dr Wojciech Bartz 
zespołowa 

za osiągnięcia naukowe 
 

 za publikację naukową 
2 dr hab. Maciej Górka 

3 dr  Anetta Drzeniecka-Osiadacz 

zespołowa 
 

za osiągnięcia naukowe 
 

 za uzyskanie międzynarodowego projektu 
naukowego 

4 dr hab. Maciej Górka 

5 dr hab. Maciej Kryza 

6 dr  Tymoteusz Sawiński 

7 dr hab. Małgorzata Werner 

8 dr hab. Maciej Górka indywidualna za osiągnięcia naukowe  za publikację naukową 

9 dr hab.  Jakub Kierczak indywidualna za osiągnięcia naukowe  za uzyskanie projektu naukowego 

10 dr hab.  Alicja Krzemińska 
 

zespołowa 
 

za osiągnięcia naukowe 
 

 za publikację naukową 11 dr Anna Zaręba 

12 dr Magdalena Modelska 

13 dr 
Agnieszka Lisowska-
Kierepka 

indywidualna za osiągnięcia naukowe  za publikację naukową 

14 prof. dr hab. Piotr Migoń indywidualna za osiągnięcia naukowe  za publikację naukową 

15 prof. dr hab. Tomasz Niedzielski indywidualna za osiągnięcia naukowe  za uzyskanie projektu naukowego 

16 dr hab. Anna Potysz indywidualna za osiągnięcia naukowe  za publikację naukową 

17 dr Łukasz Stachnik indywidualna za osiągnięcia naukowe  za publikację naukową 

18 dr hab.  Jacek Szczepański indywidualna za osiągnięcia naukowe  za publikację naukową 

19 dr hab.  Mariusz Szymanowski indywidualna za osiągnięcia naukowe  za publikację naukową 

20 dr hab. 
Dagmara Tchorz-
Trzeciakiewicz 

indywidualna za osiągnięcia naukowe  za publikację naukową 



21 dr inż.  Dorota Borowicz-Mićka indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne 

 Opracowanie i wdrożenie w okresie, za który 
przyznawana jest nagroda, nowych programów 
studiów, udział w pracach doskonalących 
programy studiów. 

 Istotne działania w zakresie koordynowania 
dydaktyki, wynikające z pełnionej funkcji, ale 
wymagające znacznie większego niż przeciętny 
nakład pracy i zaangażowania. 

 Opinia dyrektora ds. dydaktycznych 
potwierdzona oceną studentów wyrażoną 
w ankietach. 

22 dr Stanisława Górecka indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne 
 Opinia dyrektora ds. dydaktycznych 

potwierdzona oceną studentów wyrażoną 
w ankietach. 

23 mgr Marta Helt indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne 

 Aktywny udział w zespołach przygotowujących 
raport samooceny, wizytację i odpowiedź na 
raport zespołu oceniającego PKA na kierunkach 
realizowanych przez Wydział. 

 Opracowanie i wdrożenie w okresie, za który 
przyznawana jest nagroda, nowych programów 
studiów, udział w pracach doskonalących 
programy studiów. 

 Istotne działania wspierające, doskonalące 
i organizujące współpracę dydaktyczną 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym 
i placówkami oświatowymi. 

 Istotne działania w zakresie koordynowania 
dydaktyki, wynikające z pełnionej funkcji, ale 
wymagające znacznie większego niż przeciętny 
nakład pracy i zaangażowania. 

Opinia dyrektora ds. dydaktycznych potwierdzona 
oceną studentów wyrażoną w ankietach. 

24 dr Milena Różycka indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne 

 Opracowanie i wdrożenie w okresie, za który 
przyznawana jest nagroda, nowych programów 
studiów, udział w pracach doskonalących 
programy studiów. 

 Aktywny udział w zespołach przygotowujących 
raport samooceny, wizytację i odpowiedź na 
raport zespołu oceniającego PKA na kierunkach 
realizowanych przez Wydział. 



 Opinia dyrektora ds. dydaktycznych 
potwierdzona oceną studentów wyrażoną 
w ankietach. 

25 dr Dominik Sikorski indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne 

 Opracowanie i wdrożenie w okresie, za który 
przyznawana jest nagroda, nowych programów 
studiów, udział w pracach doskonalących 
programy studiów. 

 Opinia dyrektora ds. dydaktycznych 
potwierdzona oceną studentów wyrażoną 
w ankietach. 

26 dr Jacek Skurzyński indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne 

 Opracowanie i wdrożenie w okresie, za który 
przyznawana jest nagroda, nowych programów 
studiów, udział w pracach doskonalących 
programy studiów. 

 Aktywny udział w zespołach przygotowujących 
raport samooceny, wizytację i odpowiedź na 
raport zespołu oceniającego PKA na kierunkach 
realizowanych przez Wydział. 

 Opinia dyrektora ds. dydaktycznych 
potwierdzona oceną studentów wyrażoną 
w ankietach. 

27 dr 
Adriana Trojanowska-
Olichwer 

indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne 

 Istotne działania wspierające, doskonalące 
i organizujące współpracę dydaktyczną 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym 
i placówkami oświatowymi. 

 Istotne działania w zakresie koordynowania 
dydaktyki, wynikające z pełnionej funkcji, ale 
wymagające znacznie większego niż przeciętny 
nakład pracy i zaangażowania. 

28 dr Piotr Wojtulek indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne 

 Istotne działania promujące nowe technologie 
w dydaktyce akademickiej zorientowanej na 
jakość kształcenia. 

 Opracowanie i wdrożenie w okresie, za który 
przyznawana jest nagroda, nowych programów 
studiów, udział w pracach doskonalących 
programy studiów. 

 Istotne działania wspierające, doskonalące 
i organizujące współpracę dydaktyczną 



z otoczeniem społeczno-gospodarczym 
i placówkami oświatowymi. 

29 dr Wojciech Bartz 

zespołowa 
za osiągnięcia organizacyjne 

 

 Istotne działania promocyjne na rzecz Wydziału, 
przekraczające wymiar obowiązków 
wynikających z zajmowanego stanowiska pracy. 

30 dr Alina Chrząstek 

31 dr Stanisław Madej 

32 dr Robert Niedźwiedzki 

33 dr Łukasz Pleśniak 

34 dr Elżbieta Słodczyk 

35 dr hab. Sylwia Dołzbłasz indywidualna za osiągnięcia organizacyjne 

 Działania istotnie przekraczające wymiar 
obowiązków wynikających z zajmowanego 
stanowiska pracy lub pełnionej funkcji 
a wspierające realizację strategii rozwoju 
Uniwersytetu. 

36 dr Wojciech Drzewicki indywidualna za osiągnięcia organizacyjne 

 Działania istotnie przekraczające wymiar 
obowiązków wynikających z zajmowanego 
stanowiska pracy lub pełnionej funkcji 
a wspierające realizację strategii rozwoju 
Uniwersytetu. 

 Istotne działania promocyjne na rzecz Wydziału, 
przekraczające wymiar obowiązków 
wynikających z zajmowanego stanowiska pracy. 

 Istotne działania w zakresie organizacyjnym, 
wynikające z pełnionej funkcji, ale wymagające 
większego niż przeciętny nakład pracy 
i zaangażowania. 

37 dr Magdalena Duda-Seifert indywidualna za osiągnięcia organizacyjne 
 Istotne działania promocyjne na rzecz Wydziału, 

przekraczające wymiar obowiązków 
wynikających z zajmowanego stanowiska pracy. 

38 dr Filip Duszyński indywidualna za osiągnięcia organizacyjne 
 Istotne działania promocyjne na rzecz Wydziału, 

przekraczające wymiar obowiązków 
wynikających z zajmowanego stanowiska pracy. 

39 dr hab. Jakub Kierczak indywidualna za osiągnięcia organizacyjne 
 Działania istotnie przekraczające wymiar 

obowiązków wynikających z zajmowanego 
stanowiska pracy lub pełnionej funkcji 



a wspierające realizację strategii rozwoju 
Uniwersytetu. 

40 dr hab. Maciej Kryza indywidualna za osiągnięcia organizacyjne 

 Działania istotnie przekraczające wymiar 
obowiązków wynikających z zajmowanego 
stanowiska pracy lub pełnionej funkcji 
a wspierające realizację strategii rozwoju 
Uniwersytetu. 

41 dr hab. Agnieszka Latocha-Wites 

zespołowa 
za osiągnięcia organizacyjne 

 

 Działania istotnie przekraczające wymiar 
obowiązków wynikających z zajmowanego 
stanowiska pracy lub pełnionej funkcji 
a wspierające realizację strategii rozwoju 
Uniwersytetu. 

42 dr hab.  Andrzej Raczyk 

43 dr hab. Magdalena Matusiak-Małek indywidualna za osiągnięcia organizacyjne 

 Działania istotnie przekraczające wymiar 
obowiązków wynikających z zajmowanego 
stanowiska pracy lub pełnionej funkcji 
a wspierające realizację strategii rozwoju 
Uniwersytetu. 

 Istotne działania promocyjne na rzecz Wydziału, 
przekraczające wymiar obowiązków 
wynikających z zajmowanego stanowiska pracy. 

44 prof. dr hab. Krzysztof Migała indywidualna za osiągnięcia organizacyjne 

 Działania istotnie przekraczające wymiar 
obowiązków wynikających z zajmowanego 
stanowiska pracy lub pełnionej funkcji a 
wspierające realizację strategii rozwoju 
Uniwersytetu. 

 Istotne działania w zakresie organizacyjnym, 
wynikające z pełnionej funkcji, ale wymagające 
większego niż przeciętny nakład pracy 
i zaangażowania. 

45 dr Magdalena Modelska indywidualna za osiągnięcia organizacyjne 

 Działania istotnie przekraczające wymiar 
obowiązków wynikających z zajmowanego 
stanowiska pracy lub pełnionej funkcji 
a wspierające realizację strategii rozwoju 
Uniwersytetu. 

 Istotne działania promocyjne na rzecz Wydziału, 
przekraczające wymiar obowiązków 
wynikających z zajmowanego stanowiska pracy. 

 Istotne działania w zakresie organizacyjnym, 
wynikające z pełnionej funkcji, ale wymagające 



większego niż przeciętny nakład pracy 
i zaangażowania. 

46 dr hab. Anna Pietranik indywidualna za osiągnięcia organizacyjne 

 Działania istotnie przekraczające wymiar 
obowiązków wynikających z zajmowanego 
stanowiska pracy lub pełnionej funkcji 
a wspierające realizację strategii rozwoju 
Uniwersytetu. 

 Istotne działania w zakresie organizacyjnym, 
wynikające z pełnionej funkcji, ale wymagające 
większego niż przeciętny nakład pracy 
i zaangażowania. 

47 dr hab. Anna Potysz indywidualna za osiągnięcia organizacyjne 
 Istotne działania promocyjne na rzecz Wydziału, 

przekraczające wymiar obowiązków 
wynikających z zajmowanego stanowiska pracy. 

48 dr hab. Waldemar Spallek indywidualna za osiągnięcia organizacyjne 

 Działania istotnie przekraczające wymiar 
obowiązków wynikających z zajmowanego 
stanowiska pracy lub pełnionej funkcji 
a wspierające realizację strategii rozwoju 
Uniwersytetu. 

 Istotne działania promocyjne na rzecz Wydziału, 
przekraczające wymiar obowiązków 
wynikających z zajmowanego stanowiska pracy. 

 Istotne działania w zakresie organizacyjnym, 
wynikające z pełnionej funkcji, ale wymagające 
większego niż przeciętny nakład pracy 
i zaangażowania. 

49 dr hab. Mateusz Strzelecki indywidualna za osiągnięcia organizacyjne 

 Działania istotnie przekraczające wymiar 
obowiązków wynikających z zajmowanego 
stanowiska pracy lub pełnionej funkcji 
a wspierające realizację strategii rozwoju 
Uniwersytetu. 

 Istotne działania promocyjne na rzecz Wydziału, 
przekraczające wymiar obowiązków 
wynikających z zajmowanego stanowiska pracy. 

50 dr hab. Jacek Szczepański indywidualna za osiągnięcia organizacyjne 

 Działania istotnie przekraczające wymiar 
obowiązków wynikających z zajmowanego 
stanowiska pracy lub pełnionej funkcji 
a wspierające realizację strategii rozwoju 
Uniwersytetu. 



 Istotne działania w zakresie organizacyjnym, 
wynikające z pełnionej funkcji, ale wymagające 
większego niż przeciętny nakład pracy 
i zaangażowania. 

51 dr hab. Mariusz Szymanowski indywidualna za osiągnięcia organizacyjne 

 Działania istotnie przekraczające wymiar 
obowiązków wynikających z zajmowanego 
stanowiska pracy lub pełnionej funkcji 
a wspierające realizację strategii rozwoju 
Uniwersytetu. 

 Istotne działania w zakresie organizacyjnym, 
wynikające z pełnionej funkcji, ale wymagające 
większego niż przeciętny nakład pracy 
i zaangażowania. 

52 dr Grzegorz Ziemniak indywidualna za osiągnięcia organizacyjne 
 Istotne działania promocyjne na rzecz Wydziału, 

przekraczające wymiar obowiązków 
wynikających z zajmowanego stanowiska pracy. 

  
 

 

 

 

    
 

 


