
Najlepsi Absolwenci Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK 2016/2017 
 

Najlepszym absolwentem na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w A.D. 2016/2017 została lic Klaudia Wos – absolwent pierwszego stopnia 
studiów. Natomiast wyróżnienie otrzymała mgr Joanna Stanisławiak – absolwent drugiego stopnia studiów. Wszystkich zgłoszonych 
absolwentów wpisujemy do Złotej Księgi WNP. 
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(np. 4, 
83) 

Osiągnięcia w pracy badawczej/artystycznej 
(aktywność w pracy badawczej, kołach naukowych, samorządzie 
studenckim, organizacjach studenckich i w innych formach działalności 
naukowej i społecznej) 

 

Uwagi 

 
Lic  

Klaudia Wos 4,85 5 
Promotor: 

dr hab. 
Beata 

Borowska-
Beszta, 
prof. 
UMK 

5 5 • Realizacja projektu badawczego przeprowadzonego w ramach 

otrzymanego grantu w programie grantowym „Pasjopolis 

Master” organizowanym dla studentów Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, grant w wysokości 5000 zł 

przyznawany dla 3 studentów Uniwersytetu. Okres trwania 

projektu od 26.04 –19.06.2017 r. Projekt „Kulturalni w 

Toruniu” dotyczył rozwoju kulturalnych kompetencji osób 

dorosłych z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. 

Głównym celem przedsięwzięcia było zdobycie nowych 

umiejętności (kompetencji kulturalnych) poprzez udział osób z 

niepełnosprawnością intelektualną w wydarzeniach 

kulturalnych w Toruniu. Uczestnikami projektu byli uczniowie 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza 

Korczaka w Toruniu. 

• Aktywne uczestnictwo w Kole Młodych Pedagogów 

Specjalnych: organizacja spotkań i imprez okolicznościowych 

(Projekt Akademia Pana Kleksa, Mikołajki, spotkania na 

Uniwersytecie) z uczniami oraz nauczycielami ze Szkoły 

Specjalnej nr 26 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-

 



Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu, pomoc 

przy organizacji VI Konferencji logopedycznej z cyklu 

"Terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi - jeden cel". 

• Wolontariuszka w Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy 

„Flandria” w Toruniu, pomoc m.in. w organizacji Toruńskiej 

Olimpiady Osób Niepełnosprawnych w 2015, 2016 oraz 2017 

roku, doraźna pomoc w ramach wolontariatu domowego bądź 

pomocy jednostkowej, prowadzenie warsztatów edukacyjnych 

pt. „Radość zdrowego kupowania” w przedszkolu Chatka 

Puchatka w Lubiczu Górnym.  

• Wolontariuszka w Fundacji TRYBIK: pomoc przy organizacji 

Dnia Dziecka zorganizowanego przy Szkole Podstawowej nr 1 

w Lubiczu Górnym.  

• Wolontariuszka na dwutygodniowych turnusach 

rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla osób niepełnosprawnych 

organizowanych przez firmę Turystyka Aktywna TRAMPUS. 

Wyjazd w okresie wakacyjnym w roku 2015, 2016.  

• Wolontariuszka w Warsztatach Terapii Zajęciowej ARKADIA 

w Toruniu, od 2016 roku.  

 

 
Lic Marta 

Polichnowska 
 

 
4,36 

5 
Dr hab. 

Piotr 
Krakowiak 
prof. UMK 

5 5 Udział w konferencjach:  
10.03.2017 - Horyzonty Resocjalizacji: Edukacja, 
Prewencja,Profilaktyka.  
6-7.04 - Za kurtyną resocjalizacji (prowadzenie warsztatu + 
wygłoszenie wystąpienia),  
29 - 30.05 - Idea społeczeństwa dla wszystkich. Współczesne 
obszary wykluczenia i wsparcia w wybranych etapach życia. 
Od 2014 roku - reprezentant studentów w Radzie Wydziału 
od 2015 roku - członek Samorządu Studenckiego, w roku 
akademickim 2015/2016 - członek komisji stypendialnej. 

 



Lic Julia Żmuda 
 

4,65 5 
Dr Filip 

Nalaskows
ki 

5 5 Julia Żmuda będąc na pierwszym roku studiów ukończyła 
szkolenie umożliwiające  dołączenie do Pokojowego 
Patrolu - grupy wolontariuszy współpracujących z Wielką 
Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Obejmowało ono 
przygotowanie do pracy jako służba informacyjna na 
imprezach masowych, kurs pierwszej pomocy, a także 
elementy survivalu oraz współpracy w zespole. Z takim 
przygotowaniem wzięła udział w Finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w studiu w Warszawie, w 2016 roku, a 
także uczestniczyłam jako wolontariusz w Festiwalu 
Przystanek Woodstock w 2015 roku. 
Ponad to w roku akademicki 2015/2016 była 
wolontariuszką Akademii Przyszłości, gdzie pracowała z 
zagrożoną drugorocznością uczennicą drugiej klasy, mającą 
trudności z nauką czytania oraz pisania. W trakcie zajęć, 
poza nauką, starała się poznać i poszerzać jej 
zainteresowania, których miała zaskakująco dużo, a których 
ze względu na warunki rodzinne, nie miała szansy rozwijać 
samodzielnie. 

 

Mgr 
 

Monika Małecka 4,68  
5 

Promotor: 
dr hab. 
Beata 

Borowska-
Beszta, 
prof. 
UMK 

5 5 Dwukrotne stypendium Pana Rektora. 
Konferencja III Pedagogiczne Spotkanie Młodych Badaczy „Z 

badań nad ukrytym programem” na WNP UMK w Toruniu. Tytuł 
referatu: Wizerunek kobiet i mężczyzn w reklamach 

telewizyjnych. Data osiągnięcia: 2016-03-16 

 

 
Mgr 

Perpetua 
Żuchowska 

4,72 5 
Promotor: 

dr hab. 
Dorota 

Siemienie
cka, UMK 

5 5 Na pierwszym roku studiów magisterskich moja aktywność 
studencka mieściła się w zakresie: współautorstwa referatu na III 

Konferencji Pedagogicznego Spotkania Młodych Badaczy - Z 
badań nad ukrytym programem (16 marzec 2016r.), rocznej 

aktywności w kole naukowym animacji kultury, w której m.in. 
pomagałam w czasie przeprowadzania warsztatów w ramach 

Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz podczas organizacji I 
Toruńskiej Konferencji Integralnej oraz brałam bierny udział w 

międzynarodowej konferencji naukowej pt. Chrzest święty - dar i 

 



wyzwanie w Toruniu (21-22 kwiecień 2016 ) oraz Życie jest 
marzeniem - o twórczej roli marzeń w Krakowie (9 maj 2016). 

Odbyła również praktykę wolontariacką w Zespole Szkół w 
Radzyniu Chełmińskim w wymiarze 150 godzin we wrześniu 
2016 roku. Natomiast na drugim roku studiów magisterskich 

podjęłam się pracy zarobkowej w wyniku czego moja aktywność 
zawężała się do aktywności społecznej na rzecz dzieci i 

młodzieży w ramach wolontariatu w Stowarzyszeniu Wędka w 
Toruniu. 

Mgr 
 

Magdalena 
Urbanowska 

4,38 5 
Promotor: 

dr hab. 
Czesław 
Kustra, 
prof. 
UMK 

5 5 W roku akademickim 2016/2017 od października do chwili 
obecnej aktywnie udzielam się w toruńskim stowarzyszeniu 

,,Jestem” w charakterze wolontariuszki. Do moich obowiązków 
należy praca z osobami z różnego typu niepełnosprawnościami, 
dzięki tej aktywności zdobywam bardzo cenne doświadczenie 
potrzebne mi w pracy zawodowej. Ponadto w minionym roku 
miałam okazję wyróżnić się wysokimi wynikami w nauce, a 
także wysoką kulturą osobistą. Do wymienionych powyżej 

osiągnięć mogę dodać czynną pracę pedagoga specjalnego w 
okresie 02.2016 – 11.2016 w charakterze terapeuty osób 

niepełnosprawnych w toruńskim stowarzyszeniu ,,Jestem” oraz 
pracę w charakterze nauczyciela wspomagającego w  

Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Brąchnowie od 08. 2016 do 
chwili obecnej. Praca ta daje mi możliwoś wykorzystania w 

praktyce umiejętności i wiedzy zdobytych podczas studiów na 
Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 

Wpis do 
Złotej Księgi 

 
 

       

 
Mgr 

Jasionkowska 
Jolanta 

 
 

 
4,72 

 
5 

Prof. dr 
hab. B. 

Siemienie
cki 

 
5 

 
4,83 

- Stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku 
akademickim 2015/2016 oraz 2016/2017. 

- Studenckie Koło Naukowe Młodych Pedagogów –Sekcja 
Animacji Kultury. 

- Odbycie praktyk w Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza 
Kusocińskiego w Inowrocławiu. 

- Współorganizowanie gry miejskiej w Toruniu, w ramach 
międzynarodowego projektu edukacyjno-badawczego pt. 
„Improving Teaching Methods for Europe”, oznaczonego 

 



numerem NW-2014-1-DE03-KA200-001581. 
- Czynny udział w konferencji “III Pedagogiczne Spotkanie 

Młodych Badaczy” z badań nad ukrytym programem i 
wygłoszenie referatu pt. „Ukryty przekaz w wybranych 

bajkach Disney’a”. 
- Organizacja oraz przeprowadzenie warsztatów pt. 

„Kulinarne podróże – owoce świata małe i duże” w ramach 
16 Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. 

- Współorganizowanie X Toruńskiej Pedagogicznej 
Konferencji Studenckiej pt. „Całożyciowe uczenie się drogą 

do sukcesu”. 
 

        
Mgr Donata 

Magdalena 
Pipczyńska 

4,71 4,5 
Prof. dr 
hab. B. 

Siemienie
cki 

5 4,73  
Stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku 

akademickim 2015/2016 oraz 2016/2017. 
Studenckie Koło Naukowe Młodych Pedagogów –Sekcja 

Animacji Kultury. 
Udział w międzynarodowym seminarium „Uczenie się 
demokracji w pozaszkolnej edukacji interkulturowej” 

.Niemcy, Trebnitz.  
(7-13 stycznia 2017) 

Czynny udział w organizacji gry miejskiej, która odbyła się 
w Toruniu, dn. 11 kwietnia 2016 roku, w ramach 

międzynarodowego projektu edukacyjno-badawczego pt. 
Improving Teaching Methods for Europe.  

Udział w konferencji III Pedagogiczne Spotkanie Młodych 
Badaczy „Z badań nad ukrytym programem”  

Toruń, 16 marca 2016r. 
Wygłoszenie referatu: „Ukryty program szkoły w 

przestrzeni szkolnej -analiza przestrzeni wybranej szkoły 
wiejskiej. 

Organizacja i prowadzenie warsztatów pt: „Kulinarne 
podróże-owoce świata małe i duże” 

„Grajki jak z bajki- instrumenty z odzysku” w ramach 16 

Wpis do 
Złotej Księgi 



Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. 
24 kwietnia 2017. 

Organizacja i prowadzenie warsztatów pt: „Jak ryba w 
wodzie”  w ramach 17 Toruńskiego Festiwalu Nauki. 

23 kwietnia 2017. 
 

Mgr Joanna 
Stanisławiak 

4,82 5 
Dr hab. Cz. 
Kustra, prof. 

UMK 

5 4,89 - Członkostwo w Sekcji Resocjalizacji Studenckiego Koła 
Naukowego Pedagogów.  
- Bierne uczestnictwo w IV Międzynarodowej Konferencji 
„Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji 
społecznej – oblicza (po)nowoczesności”.  
- Czynne uczestnictwo w III Międzynarodowej Konferencji 
„Za kurtyną resocjalizacji. Nowe wyzwania i 
doświadczenia” z wystąpienie pt. Charles Bronson, 
przykład agresywnego więźnia, który stał się celebrytą, oraz 
udział w warsztacie „Trening Zastępowania Agresji” i 
„Arteterapia”. 
- Bierne uczestnictwo w IV Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej w Gnieźnie z cyklu „Konteksty efektywności…” 
oraz w warsztacie pt. Wysoko funkcjonujący uczeń z 
autyzmem i zespołem Aspergera w szkole. Metody pracy w 
środowisku klasowym. 
- Uczestnictwo w projekcie pn.: Uni-Komp-As zgodnie z 
programem ścieżki Specjalista Usług Społecznych i w 
szkoleniach: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz 
Trener Pracy. 
- Uczestnictwo w wizycie w Zakładzie Poprawczym dla 
chłopców w Poznaniu, organizowanym przez Sekcję 
Resocjalizacji.  

 

Mgr Anna Piątkowska 4,65 5 
Dr hab. Cz. 
Kustra, prof. 

UMK 

5 4,83 Czynny udział w organizacji gry miejskiej w ramach 
projektu badawczego Improving Teaching Methods for 
Europe. 
Udział w projekcie UNI-KOMP-AS (ścieżka: specjalista 
usług społecznych).  

 



Mgr Danuta Mackojć  5 
Dr hab. 

Małgorzata, 
prof. UMK 

5 4,63 Przynależność do organizacji studenckich 

W latach akademickich 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 

2016/2017 aktywna działalność w Sekcji Resocjalizacji 

Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów. W latach 

2015/2016, 2016/2017 jako przewodnicząca Sekcji. 

Konferencje 

Toruń, 28 marca 2014 – bierny udział w I 

Międzynarodowym Seminarium „Za kurtyną resocjalizacji. 

Droga do wolności” 

Gniezno, 12 – 14 maja 2014 – bierny udział w II 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu 

„Konteksty efektywności...” Interdyscyplinarne konteksty 

efektywności aktywizacji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Toruń, 27 marca 2015 – czynny udział w II 

Międzynarodowej Konferencji „Za kurtyną resocjalizacji. 

Zdemoralizowana współczesność” 

temat referatu: „Problemy związane z wykonywaniem kary 

ograniczenia wolności w opinii kuratorów” 

 



Środa Wielkopolska, 25-26 maja 2015 – bierny udział w 

III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu 

„Konteksty efektywności...” Uwarunkowania efektywności 

wsparcia osób zagrożonych ekskluzją społeczną  

Toruń, 8 kwietnia 2016 – czynny udział w III 

Międzynarodowej Konferencji „Za kurtyną resocjalizacji. 

Nowe wyzwania i doświadczenia” 

temat referatu: Ojcobójstwo – tło motywacyjne i sytuacja 

życiowa sprawców. Założenia teoretyczne i badawcze 

Gniezno, 30 – 31 maja 2016 – czynny udział w IV 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu 

„Konteksty efektywności...” Pomoc psychologiczno-

pedagogiczna wobec zjawiska wykluczenia społecznego na 

różnych etapach życia. Modele pomagania 

temat referatu: „Terapia poznawczo-behawioralna w 

resocjalizacji” 

Toruń, 7 kwietnia 2017 – czynny udział w IV 

Międzynarodowej Konferencji „Za kurtyną resocjalizacji. 

Od marginalizacji do inkluzji społecznej – oblicza 

(po)nowoczesności”  



temat referatu: „Uczestnictwo w sekcie jako skrajna forma 

marginalizacji” 

Środa Wielkopolska, 29-30 maja 2017 – czynny udział w 

V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu 

„Konteksty efektywności...” Idea społeczeństwa dla 

wszystkich. Współczesne obszary wykluczanie i wsparcia 

na wybranych etapach życia człowieka 

temat referatu: „Zabójcy członków rodzin – tło 

motywacyjne i sytuacja życiowa sprawców”  

Publikacje  

rok 2014 - współautorstwo artykułu pt. „Oddziaływania 

penitencjarne w Areszcie Śledczym w Toruniu” w 

publikacji „Areszt Śledczy w Toruniu. Historia i 

teraźniejszość” pod redakcją naukową Agnieszki 

Szatkowskiej i Jarosława Horowskiego 

Inne doświadczenia: 

Toruń, 27 maja 2015 – prowadzenie warsztatu „Tęcza 

osobowości – od nauczania do uczenia się” podczas IX 

Toruńskiej Pedagogicznej Konferencji Studenckiej „Nie 



trać prędkości – Żyj! Ucz się! Działaj!” 

Samostrzel, luty 2016 – przeprowadzenie zajęć z zakresu 

przemocy domowej dla wychowanek Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w ramach projektu „Konferencja 

kobiecości” 

Toruń, 7 kwietnia 2016 – prowadzenie warsztatu 

„Konstruowanie programów resocjalizacyjnych” podczas 

III Międzynarodowej Konferencji „Za kurtyną 

resocjalizacji. Nowe wyzwania i doświadczenia” 

Toruń, 7 kwietnia 2017 – prowadzenie warsztatu „Metody 

i formy pracy z osobą niepełnosprawnością intelektualną” 

podczas IV Międzynarodowej Konferencji „Za kurtyną 

resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej – 

oblicza (po)nowoczesności”  

15 grudnia 2016 – 23 czerwca 2017 – odbycie stażu w VII 

Liceum Ogólnokształcącym im. Wandy Szuman w Toruniu 

Dodatkowe kwalifikacje: 

Studia podyplomowe w zakresie socjoterapii w opiece i 

resocjalizacji – rok akademicki 2016/2017, UMK, Wydział 

Nauk Pedagogicznych 



Mgr Weronika Dulska 4.67 5 
Dr hab. 

Piotr 
Krakowiak 
prof. UMK 

5 5 Osiągnięcia w pracy badawczej: 
-aktywny udział W XVII Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny 
Paliatywnej Hospicjum 2017 i XV Ogólnopolskiego forum 
Onkologii i Pychoonkologii 
-aktywna współpraca w międzyuczelnianym projekcie badania 
potrzeb rodzin osób chorych na demencje, realizowanych przez 
Prof. P. Krakowiakia z UMK i mgr K. Kramkowską z UKW. 

 

 

        
 


