
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu z zakresu promowania WSZJK 

W dniu 23 marca 2016 roku został rozstrzygnięty Konkurs z zakresu promowania 

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Na Konkurs wpłynęło łącznie 

dwadzieścia sześć prac, tj. ponad dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku. Najwięcej zgłoszeń 

(szesnaście) było pracami w kategorii forma plastyczna (plakat), a w drugiej kolejności 

(dziewięć prac)– w kategorii forma literacka lub publicystyczna. Wpłynęła również praca                    

w kategorii forma multimedialna (fotografia/film), ale zgodnie z Regulaminem Konkursu 

(przy braku minimum dwóch prac) nie było możliwe jego rozstrzygniecie w danej kategorii. 

 

Dokonując oceny nadesłanych prac, Komisja Konkursowa, w składzie: 

dr hab. Katarzyna Ziołowicz – przewodnicząca, 

dr Tomasz Chrząstek – członek, 

dr Joanna Lendzion – członek, 

mgr Ewa Błaszkiewicz – członek, 

mgr Elżbieta Kurkowska – członek, 

mgr Beata Żelazny – członek (przedstawiciel doktorantów), 

Katarzyna Jeżewska – członek (przedstawiciel studentów), 

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

zastosowanych przez autorów rozwiązań. 

 

W wyniku postępowania konkursowego wyłoniono zwycięzców: 

- w kategorii forma literacka lub publicystyczna nagrodę otrzymuje Pani Justyna Strząbała, 

studentka I r. I st. kier. Ratownictwo medyczne na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu – za 

spisaną w formie pamiętnika wizję losów studentki kierunku lekarskiego naszej Uczelni, 

która w przyszłości zostaje wybitnym lekarzem i naukowcem; 

w tej samej kategorii  wyróżniono Pana Dawida Kołbuca, studenta III r. I st. kier. Historia 

 na Wydziale Humanistycznym – za pracę „Dziedzictwo kulturowe, jego promocja                             

i ochrona”, historię zdolnego studenta naszej Uczelni, który spełnił swoje ambicje naukowe 

dzięki podjęciu studiów, a następnie nawiązaniu relacji uczeń-mistrz z profesorem, 

mentorem; 

- w kategorii forma plastyczna (plakat) nagrodę otrzymuje Pani Paulina Cisowska, 

studentka I r. II st. kier. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale 

Pedagogicznym i Artystycznym oraz Pani Dorota Wąsik, studentka II r. I st. kier. Edukacja 

artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym – 

autorki plakatów promujących jakość kształcenia w Uczelni; 

w tej samej kategorii  wyróżniono Pana Damiana Stachurę, studenta II r. I st. kier. 

Ratownictwo medyczne  na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu – również za pracę                           

w formie plakatu na temat promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia w Uniwersytecie.  

Wszystkim Nagrodzonym serdecznie gratulujemy! 

Wszystkim, którzy włożyli trud w przygotowanie prac konkursowych bardzo 

dziękujemy! 

 Prace nagrodzone zobacz 

 Galeria zdjęć zobacz 

 

 

 

http://www.ujk.edu.pl/webujk/files/2016/03/Prace_nagrodzone_i_wyroznione_Konkurs_2016.pdf
http://www.ujk.edu.pl/webujk/files/2016/03/zdjecia.pdf


 

Informacja o wręczeniu nagród i wyróżnień laureatom konkursu z zakresu promowania 

WSZJK 

Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom tegorocznej, drugiej edycji Konkursu odbyło się                  

w dniu 30 czerwca br. podczas posiedzenia Senatu Uczelni.  

  

 Galeria zdjęć zobacz 

 

Biuro Jakości Kształcenia 

Ewa Błaszkiewicz 

 

http://www.ujk.edu.pl/webujk/files/2016/07/zdjecia.pdf

