
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu z zakresu promowania WSZJK 

W dniu 23 kwietnia 2018 roku został rozstrzygnięty Konkurs z zakresu promowania 

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Na Konkurs wpłynęło łącznie 

trzynaście prac. Najwięcej zgłoszeń (dwanaście) było pracami w kategorii forma plastyczna 

(plakat), wpłynęła również jedna praca kategorii forma multimedialna (fotografia/film).  

Dokonując oceny nadesłanych prac, Komisja Konkursowa, w składzie: 

dr hab. Katarzyna Ziołowicz – przewodnicząca 

dr Tomasz Chrząstek – członek 

mgr Anna Tłuszcz – członek 

mgr Lucyna Dygas – członek 

mgr Elżbieta Kurkowska – członek 

mgr Klaudia Łodejska – członek (przedstawiciel doktorantów) 

Emilia Toporek – członek (przedstawiciel studentów) 

brała pod uwagę ich zgodność z tematem, wartość artystyczną oraz oryginalność 

zastosowanych przez autorów rozwiązań. 

W wyniku postępowania konkursowego wyłoniono zwycięzców, przyznając dwie 

równorzędne nagrody główne 

-   w kategorii forma plastyczna (plakat) następującym osobom: 

 Izabela Kuroś za cykl plakatów „Studiuj z UJK”, studentka I r. II st. kier. 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Pedagogicznym               

i Artystycznym; 

 Mateusz Posmyk za plakat „Z tradycją w nowoczesność”, student I r. II st. kier. 

Wzornictwo na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym. 
 

Komisja konkursowa odstąpiła od przyznania nagród w pozostałych kategoriach, tj. forma 

literacka/publicystyczna oraz forma multimedialna, powołując się na zapisy Regulaminu 

konkursu. Komisja konkursowa przyznała jednak jedno wyróżnienie 

-   w kategorii forma multimedialna (fotografia/film) następującej osobie: 

 Marcin Cieloch za film „Promocja WSZJK w UJK”, student III r. I st. kier. 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Pedagogicznym                

i Artystycznym  

Prace nagrodzone oraz praca wyróżniona były wystawione w dniu 24 kwietnia br. 

na wystawie towarzyszącej DJK w holu Biblioteki Uniwersyteckiej przed aulą 1.35. 

Dodatkowo prace studentów Instytutu Sztuk Pięknych będą też wystawione              

w czerwcu br. na wernisażu wystawy końcoworocznej studentów Instytutu Sztuk Pięknych, 

na którym studentom/absolwentom będą wręczane nagrody i dyplomy za osiągniecia 

artystyczne w mijającym roku akademickim. 

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy! Wszystkim, którzy włożyli trud                

w przygotowanie prac konkursowych bardzo dziękujemy! 

 

Biuro Jakości Kształcenia 

Ewa Błaszkiewicz 

 


