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Zgłoszenie kandydata do tytułu NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA UMK 
 

Wydziału 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 
 

 
Eweliny Romianowskiej 

(imię  i   nazwisko) 
 
 

Pedagogika specjalna specjalizacja: doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne. Studia 
stacjonarne, II stopień- studia magisterskie 

(kierunek, forma studiów i poziom kształcenia) 
 
 
do tytułu NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA UMK w roku akademickim 2017/2018 
 
 
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: 4.91; 

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 (artystycznej); 
5) otrzymał tytuł najlepszego studenta wydziału w roku akademickim 2016/2017, 

przyznany przez radę wydziału w dniu 3 października 2017 roku. 
 
Opis osiągnięć kandydata (aktywność w pracy badawczej, kołach naukowych, 
samorządzie studenckim, organizacjach studenckich i w innych formach działalności 
naukowej i społecznej): 
 

Pani Ewelina Romianowska w roku akademickim 2017/18 pełniła funkcję 
przewodniczącej Sekcji Andragogicznej Studenckiego Koła Naukowego 
Pedagogów. W ramach działań Sekcji była zaangażowana w projektowanie i 
realizację licznych inicjatyw o charakterze naukowym i społecznym. Czynnie 
uczestniczyła w konferencjach naukowych oraz publikowała artykuły w czasopismach 
naukowych. Była również inicjatorką projektów społecznych. W roku akademickim 
2017/18 Pani Ewelina Romianowska wykazała się imponującą aktywnością: 
 

Udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych 
Czynny udział w konferencjach międzynarodowych:  

1. IX Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Miejscowe problemy 
humanistyki w badaniach młodych naukowców” zorganizowana przez Narodowy 
Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa w Kijowie, temat wystąpienia 
„Godność wobec współczesnych koncepcji zajęć teatralnych w ujęciu 
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pedagogicznym” pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy – 
12.12.2017r. 

2. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Strategie Bezpieczeństwa 
Narodowego w sytuacji zagrożenia- implikacje praktyczne do współczesnych 
samorządów, społeczeństwa, służb mundurowych” wygłoszenie referatu: „Działania 
społeczne a zagrożenia płynące wobec wizerunku osób niepełnosprawnych”, 
Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa we Włocławku – 10 – 11.05.2018 r. 

 
Czynny udział w konferencjach krajowych: 

1. Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „ Wychowanie, opieka, pomoc, 
wsparcie w rzeczywistości polskich szkół” wygłoszenie referatu: „ Zajęcia teatralne 
a kształtowanie postawy wobec samego siebie na przykładzie uczniów szkół 
podstawowych”, Studencki Krąg Korczakowski Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu 
Rzeszowskiego – 14.12.2017 r. 

2. XVIII Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej Hospicjum 2018 i XVI 
Ogólnopolskie Forum Onkologii i Psychoonkologii w Toruniu, tytuł wystąpienia: 
"Wykorzystanie terapii kreatywnej w opiece paliatywnej" – 18- 19.05.2018r. 

3. XII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka „Od wykluczenia do włączenia. 
Podróż poprzez różne obszary życia społecznego”, wygłoszenie referatu: „Terapia 
kreatywna a przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób chorych na 
nowotwór” – 29.05.2018 r. 

Wykaz publikacji naukowych  
 
A) Opublikowane 
1. E. Romianowska, J. Romianowska, Godność wobec współczesnych koncepcji 

zajęć teatralnych w ujęciu pedagogicznym, „Humanitarian Corpus Issue14. 
Collection of scientific articles on contemporary problems of philosophy, cultural 
studies, psychology, pedagogy and history” 2017, Kiev, vol. 2, p. 86-93.  

2. E. Romianowska, Teatr, media i ekranizacje filmowe jako sposoby włączania osób 
niepełnosprawnych intelektualnie do przestrzeni społecznej, „Zeszyty Naukowe 
Zbliżenia Cywilizacyjne” 2017, XIII (2), s. 115-134. 

3. E. Romianowska, Recenzja książki Dzieje Palllotyńskiego Hospicjum w Gdańsku,  
„Palliative Medicine in Practice” 2017, 11(4), s. 181-183. 
 

B) Przyjęte do druku 
1. E. Romianowska, Teatroterapia w opiece paliatywno-hospicyjnej. Impresje ze 

spotkania z liderką hospicyjnego teatru w Gdańsku, „Wychowanie na co Dzień” – 
zaświadczenie z redakcji. 

2. E. Romianowska, Aktywność twórcza seniorów w uniwersytetach trzeciego wieku i 
w przestrzeni społeczno-kulturalnej, „Wychowanie na co Dzień” – zaświadczenie z 
redakcji. 

Działalność organizacyjna  
1. Współorganizowanie XII Toruńskiej Pedagogicznej Konferencji Studenckiej „Od 

wykluczenia do włączenia. Podróż poprzez różne obszary życia społecznego” 
(Toruń 29.05.2018) 

2. Współautorstwo i współprowadzenie warsztatu „Labirynt czasu” w ramach XVIII 
Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (Toruń 24.04.2018) 

3. Nawiązanie współpracy z Kujawsko – pomorską Fundacją Pomocy Osobom 
Starszym i Niepełnosprawnym – Domem Pomocy Społecznej Kraft Haus (Toruń 
2017) 
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 Za za wysoką średnią ocen, działalność naukowo – badawczą oraz popularyzację 
miasta Torunia w latach 2015-2017, Pani Ewelina Romianowska uzyskała 
Stypendium Prezydenta Miasta Torunia w 2017/2018r. na podstawie uchwały nr 
878/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia 
Miejskiego Programu Stypendialnego. 
 
 Pani Ewelina Romianowska była aktywna także poza działalnością w Sekcji 
Andragogicznej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów. W minionym roku 
akademickim: 
 
- odbyła staż naukowy 1.04-31.10.2017r. pod kierownictwem dr Małgorzaty 
Rębiałkowskiej-Stankiewicz – pedagoga, psychoonkologa i adiunkta w Katedrze 
Pedagogiki Opiekuńczej z Profilaktyką Społeczną, na Wydziale Pedagogiki i 
Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, koordynatorki 
Ogólnopolskiej Sieci Akademii Walki z Rakiem. Temat stażu naukowego: 
Teatroterapia jako forma pracy z pacjentem onkologicznym, 
 
- była członkiem Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk 
Pedagogicznych UMK w Toruniu (od 17.12.2018-16.06.2018 r.), 
 
- należała do Logopedycznego Koła Naukowego w roku akademickim 2017/2018, 
 
- prowadziła prace naukowo-badawcze w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w 
Gdańsku oraz w Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku (1.10-30.04.2018 r.), 
 
- brała udział w Projekcie UNI – KOMP – AS, w wyniku którego uzyskała: 

- Certyfikat z języka migowego I stopnia. Ukończenie kursu języka migowego 
zorganizowanego przez Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych oraz Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu w wymiarze 70 godzin – 9.03.2018-6.04.2018 r. 
- Certyfikat z języka migowego II stopnia. Ukończenie kursu języka migowego 
zorganizowanego przez Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych oraz Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu w wymiarze 70 godzin – 10-17.07.2018 r. 
- Certyfikat koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Szkolenie w wymiarze 30 
godzin – 22.02. 8.03.2018 r. 
- Certyfikat z zakresu kreatywności. Szkolenie w liczbie godzin 16. Termin 21 – 
22.01.2018r. 
- Certyfikat z zakresu komunikacji interpersonalnej. Szkolenie w liczbie godzin 16. 
Termin 18 – 19.01.2018 r. 
- odbyła wizytę studyjną w Berlinie 1-5.05.2018 r. 

 
Pani Ewelina Romianowska jest osobą bardzo aktywną, zaangażowaną, 

sumienną, która ustawicznie dba o swój samorozwój poprzez podejmowanie 
ambitnych celów i konsekwentne dążenie do ich realizacji. Jej rozwinięte 
kompetencje społeczne, połączone z wiedzą merytoryczną i zdobytym 
doświadczeniem, a także wysoki poziom kultury osobistej dają gwarancję owocnej 
współpracy. 

 
 
 

Toruń, dnia.................................   ......................................................... 
                    (podpis   Dziekana) 


	Zgłoszenie kandydata do tytułu NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA UMK
	Wydziału Nauk Pedagogicznych

