
Zgłoszenie kandydata  do  tytułu NAJLEPSZEGO  ABSOLWENTA   UMK 
 

Wydział  Nauk  Pedagogicznych 
 
Na podstawie § 5 ust. 1 Zarządzenia nr 55 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 
26 maja 2009 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułów oraz wyróżnień dla 
najlepszych  absolwentów  oraz  studentów zgłaszam kandydaturę 
 

Klaudii Wos 
  (imię  i   nazwisko) 

 

Studia Pedagogika, studia stacjonarne, II stopnia 
  (kierunek, forma studiów i poziom kształcenia) 

 
 

do tytułu  NAJLEPSZEGO  ABSOLWENTA   UMK w roku akademickim 2018/2019 
 
Stwierdzam,  że  kandydat spełnia wymagania określone zarządzeniem rektora: 
 
1) ukończył studia w terminie określonym regulaminem studiów; 
2) ukończył studia ze średnią ocen nie niższą niż 4,5, obliczoną z wszystkich pozytywnych 

ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów – średnia ta 
wynosi: 4,83; 

3) z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego otrzymał oceny bardzo dobre (jeżeli studia 
kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym); 

4) ma osiągnięcia w pracy badawczej; 
5) otrzymał tytuł najlepszego absolwenta wydziału, zatwierdzony przez Radę Wydziału 

Nauk Pedagogicznych w dniu 17.09.2019r. 
 
Opis osiągnięć kandydata (osiągnięcia w pracy badawczej, aktywność w kołach naukowych, 
samorządzie studenckim, organizacjach studenckich i w innych formach działalności 
naukowej i społecznej): 

 
1. Udział w konferencjach naukowych:  

• 20.10.2017 r. Ogólnopolska Konferencja z cyklu OSOBA „Tradycja pedagogiki 
specjalnej jako inspiracja tworzenia społeczeństwa dla wszystkich” Akademia 
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskie w Warszawie, udział czynny: 
Rozwijanie kompetencji kulturalnych dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością 
intelektualną – projekt Kulturalni w Toruniu 

• 10.05.2018 r. Konferencja Naukowa „Niepełnosprawność na styku nauk - złożoność 
problemu. Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS)” Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 
Toruniu, udział czynny: Rozwój fizyczny dziecka z FAS – cechy charakterystyczne 

• 11.05.2018 r. II Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka pt. 
„Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości” Uniwersytet 
Śląski w Katowicach, udział czynny: Aspekty społeczno-kulturowe funkcjonowania 
dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną 

• 18-19.05.2018 r. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „O 
niepełnosprawności raz jeszcze” Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
udział czynny: Czego wstydzą się dorosłe kobiety i mężczyźni z niepełnosprawnością 
intelektualną?  Wstyd w ujęciu subiektywnym 

• 29.06.2018 r. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Różne Twarze 
Wykluczenia” Uniwersytet Łódzki, udział czynny: Aspekty wykluczenia dorosłych 



osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście ich uczestnictwa w życiu 
kulturalnym 

• 17/18.10.2018 r. – III Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowo-
Metodyczna „Edukacja równościowa: wyzwania-potrzeby-możliwości”, Akademia 
Pomorska w Słupsku udział czynny: Innowacyjne rozwiązania w edukacji seksualnej 
osób z niepełnosprawnością intelektualną 

• 14/15.11.2018 r. – XXXI Forum Pedagogów „Codzienność jako wyzwanie 
edukacyjne – Wychowanie w demokracji i dla demokracji – teoria i praktyka”, 
Uniwersytet Wrocławski, udział czynny: Być z kimś i dla kogoś. Postrzeganie dobra 
wspólnego przez młodych dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Raport z 
praktyki nieformalnej edukacji obywatelskiej w szkole specjalnej. 

• 5.12.2018 r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Play and Lifelong Learning”, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, udział czynny: Board game as an 
innovative tool for sex education of people with intellectual disability 

• 5.12.2018 r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Play and Lifelong Learning”, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, udział czynny: Let’s talk about Sexuality 
– serious game in practice 

• 14/15.03.2019 r. –  VIII Ogólnopolska Konferencja Doktorantów „Nauki społeczne 
wobec wyzwań edukacyjnych – warsztat młodego badacza”, Akademia Pedagogiki 
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, udział czynny: Trudności 
związane z przygotowaniem projektu badawczego – wątpliwości początkującej 
badaczki 

• 04.05.2019 r. – I Uczelniana Konferencja Naukowa Doktorantów „Seksualność 
człowieka we współczesnym świecie”,  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Warszawie, udział czynny: Projekt Wyzwania życia - czyli jak 
rozmawiać z osobami z niepełnosprawnością intelektualną o seksualności człowieka? 

• 16/17.05.2019 r. – VI Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej „Synergia i 
kompleksowość działań inkluzyjnych” Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w 
Siedlcach, udział czynny: Wyzwania dla badań włączających osób z 
niepełnosprawnością intelektualną 
 

2. Publikacje: 
 

• Szafrański M., Wos K. (2019). Czynniki determinujące wybór profilu kształcenia 
przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną – uczniów pierwszych klas szkół 
branżowych I stopnia, Polityka społeczna, nr 7, s. 15-21. 

• Wos K. (2019). Rozwijanie kompetencji kulturalnych dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną – projekt naukowy „Kulturalni w Toruniu”, Nauki 
o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne (zakwalifikowany do druku). 
 

3. Działalność organizacyjna: 
 

• Przewodnicząca Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych w roku 
akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019 – zakres działań: organizowanie spotkań dla 
studentów WNP z ekspertami z zakresu pedagogiki specjalnej, organizowanie oraz 
realizowanie wydarzeń/warsztatów dla uczniów placówek specjalnych w Toruniu, 
realizacja badań naukowych, pozyskiwanie grantów. 

• 05.2018 r. - Organizacja konkursu „Czym jest dla mnie dobro wspólne?” dla uczniów 
Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza 
Korczaka w Toruniu. Konkurs, którego celem było rozwijanie obywatelskich i 



niezbędnych w pracy kompetencji uczniów. Był realizowany przez Koło Naukowe 
Młodych Pedagogów Specjalnych pod patronatem posła do Parlamentu Europejskiego 
Janusza Zemke. Główną nagrodą był wyjazd jednego ucznia Kujawsko-Pomorskiego 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka do Brukseli.  

• Współorganizacja Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Integracyjnej „Dobrze widzi 
się tylko sercem” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Toruniu. 

• 10.05.2018 r. Współorganizacja konferencji naukowej „Niepełnosprawność na styku 
nauk – złożoność problemu. Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS)”, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

• 5.12.2018 r. Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Play and 
Lifelong Learning”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

• 25.04.2019 r. Organizacja wydarzenia pt. „Powiedz to głośno – porozmawiajmy o 
seksualności” w ramach XIX Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.  

• Członek Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych na kadencję 2017/2019 – 
reprezentantka studentek i studentów WNP.  
 

4. Badania naukowe i granty:  
 

• 15.06. - 14.12.2018 r. - Grant w projekcie „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie 
rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Wyzwania życia”, którego celem jest 
stworzenie gry planszowej jako środka dydaktycznego dla nauczycieli szkół 
specjalnych. Projekt jest realizowany w dwóch placówkach w Toruniu – w Kujawsko-
Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka 
oraz Zespole Szkół nr 26 im. ks. prof. Józefa Tischnera oraz testowany w dwóch 
placówkach w województwie kujawsko-pomorskim (Chełmno, Bydgoszcz). 
Wysokość grantu: 27 000 zł. – lider projektu. Projekt został wytypowany do 
upowszechniania, jako jeden z sześciu najlepszych projektów z całej Polski (w ramach 
grantu), od stycznia do czerwca 2019 roku. Łącznie zrealizowano około 20 
warsztatów dla uczniów oraz młodzieży i dorosłych w całej Polsce.  

• Badania naukowe wśród uczniów oraz nauczycieli szkół specjalnych dotyczące 
zainteresowania innowacyjnymi materiałami dydaktycznymi w prowadzeniu zajęć z 
zakresu gotowości rodzicielskiej oraz wiedzy i potrzeb uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w zakresie gotowości rodzicielskiej. 

• Badania naukowe realizowane w szkołach specjalnych w województwie kujawsko-
pomorskim  - projekt badawczy: „Zainteresowania zawodowe a kierunek kształcenia. 
Na przykładzie uczniów pierwszej klasy specjalnej szkoły branżowej I stopnia”. 
 

6. Osiągnięcia i wyróżnienia: 
• Tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału Nauk Pedagogicznych w roku 2016/2017 
• Tytuł Najlepszego Studenta Wydziału Nauk Pedagogicznych w roku 2017/2018 
• Stypendium Prezydenta Miasta Torunia za szczególne osiągnięcia naukowe na rok 

akademicki 2018/2019  
  
Toruń, dnia 17.09.2019r. 
               ............................................................
         (podpis   Dziekana) 
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