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DZIEDZINA NAUK HUMANISTYCZNYCH  

dr Amanda Krzyworzeka – Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce 

Dr Amanda Krzyworzeka prowadzi zajęcia dla studentów studiów licencjackich i magisterskich. Jest 

również tutorem studentów MISH. Uczestniczyła w wielu szkoleniach dla nauczycieli akademickich  

w kraju i zagranicą. Angażuje studentów w proces projektowania zajęć, uwzględniając ich preferencje 

w doborze literatury i tematów. W praktyce dydaktycznej stosuje różnorodne metody, które sprzyjają 

rozwijaniu kompetencji studentów w zakresie komunikacji, współpracy i rozwiązywania problemów. 

Za niezwykle istotny element prowadzonych przez siebie zajęć uważa naukę krytycznego myślenia. 

Efektem jej prac badawczych prowadzonych wspólnie ze studentami było wydanie publikacji 

stanowiącej zbiór tekstów studentów, z przedmową dr Krzyworzeki.  

dr hab. Dobrochna Kałwa – Wydział Historii 

Dr hab. Dobrochna Kałwa prowadzi zajęcia na kierunku Historia dla studentów I i II stopnia oraz 

doktorantów. Była zaangażowana w liczne projekty dydaktyczne, realizowane na Wydziale Historii lub 

we współpracy z innymi jednostkami UW. Sprawowała opiekę nad projektami studenckimi, 

współprowadziła doktorancką szkołę letnią. Organizowała i prowadziła liczne kursy i szkolenia służące 

doskonaleniu dydaktyki, skierowane do pracowników Wydziału Historii. Zaprojektowała, przygotowała 

i przeprowadziła szereg nowatorskich zajęć dla studentów studiów II stopnia na kierunku historia oraz 

do doktorantów, w tym m.in. specjalistyczne zajęcia poświęcone historii mówionej, teorii badań 

historycznych, badaniom nad historią kobiet. Wśród pracowników wydziału należy do grona 

prekursorów korzystania z narzędzi cyfrowych w nauczaniu.  

DZIEDZINA NAUK PRZYRODNICZYCH I ŚCISŁYCH 

dr hab. Agnieszka Korgul, prof. ucz. – Wydział Fizyki 

Dr hab. Agnieszka Korgul, prof. ucz. specjalizuje się w fizyce jądrowej. Do  prac badawczych angażuje 

studentów, rozwijając ich kompetencje w zakresie prowadzenia badań naukowych. Współpracuje  

z naukowcami z innych uczelni w kraju i za granicą, m.in. z Korei Południowej, Francji, Węgier i Czech. 

Przygotowała program kształcenia na Wydziale Fizyki, który umożliwia  uzyskanie kompetencji  

w zakresie zastosowania fizyki  jądrowej w energetyce jądrowej. Opiekuje się studentami kierunku 

energetyka i chemia jądrowa,  realizowanym na Wydziale Chemii i Wydziale Fizyki. Studenci są 

współautorami wielu jej publikacji.  

dr Julia Pawłowska – Wydział Biologii 

Dr Julia Pawłowska prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim dla studentów studiów 

I i II stopnia, jest też tutorem studentów MISMaP. W ramach sojuszu 4EU+ jest przedstawicielem 

Uniwersytetu Warszawskiego w komitecie programowym obszaru flagowego Biodiversity and 

Sustainable Development, a także koordynatorem szkół letnich. Dr Pawłowska zorganizowała zajęcia 

prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Karola w Pradze z przedmiotu mykologia terenowa.  

Wprowadziła nauczanie metod molekularnych w praktyce podczas zajęć terenowych. Chętnie angażuje 

studentów do prowadzenia badań w ramach grantów, których jest kierownikiem. Jest autorką lub 

współautorką wielu naukowych publikacji. Nierzadko współautorami publikacji są jej studenci. 

DZIEDZINA NAUK SPOŁECZNYCH 

dr Paweł Poławski prof. ucz. – Wydział Socjologii 



Dr Paweł Poławski, prof. ucz. jest autorem wielu artykułów publikowanych w czasopismach lub pracach 

zbiorowych oraz redaktorem czterech monografii. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa 

Socjologicznego. Przez osiem lat był sekretarzem Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk, a od 

2017 roku jest przedstawicielem International Network for Social Policy Teaching and Research na 

Wydziale Socjologii UW. Aktywność dr Poławskiego prof. ucz. obejmuje działalność ekspercką, 

szkoleniową i popularyzatorską. Tworzy i koordynuje moduły zajęć dotyczących tematyki problemów 

społecznych, dewiacji i kontroli polityk publicznych (public policy) oraz praktycznych zastosowań 

socjologii w programach studiów, zarówno I, jak i II stopnia. W ramach projektu „Social Sciences 

Curriculum Development Program” współtworzył program dydaktyczny „Socjologia spraw 

publicznych” – jeden z pierwszych w szkołach wyższych w Polsce programów poświęconych 

podstawom teoretycznym, wdrażaniu i ocenie polityk publicznych, który do dziś stanowi jeden z filarów 

nauczania na Wydziale Socjologii. 

dr Marcin Chlebus – Wydział Nauk Ekonomicznych 

Dr Marcin Chlebus z Wydziału Nauk Ekonomicznych prowadzi zajęcia  na studiach II stopnia. Większość 

kursów realizuje w ramach dwóch anglojęzycznych programów. Sprawuje opiekę nad wybitnymi 

studentami w programie „Szkoła Orłów” oraz opiekuje się zespołem studentów, którzy biorą udział  

w Międzyuczelnianym Konkursie Ekonometrycznym, organizowanym przez Uniwersytet 

Amsterdamski. W ciągu ostatnich pięciu lat zespół dwukrotnie awansował do ścisłego finału konkursu, 

a w 2022 roku zajął trzecie miejsce, pokonując zespoły z całego świata (w tym z USA, Wielkiej Brytanii, 

Francji, Belgii czy Holandii). Dr Chlebus angażuje studentów do prowadzenia badań oraz 

przygotowywania publikacji naukowych. Jego metody dydaktyczne kształtują wśród studentów 

kompetencje takie jak: kreatywność, komunikacja, współpraca, umiejętność krytycznego myślenia  

i rozwiązywania problemów. 

Wyróżnienia otrzymali:  

DZIEDZINA NAUK HUMANISTYCZNYCH 

dr Agnieszka Błaszczak – Wydział Lingwistyki Stosowanej 

Dr Agnieszka Błaszczak prowadzi zajęcia na studiach I i II stopnia, w sekcji angielskiej, jak również 

seminaria i proseminaria licencjackie w ujęciu kontrastywnym z językiem niemieckim i włoskim. Od 

roku akademickiego 2018/2019 sprawuje opiekę naukową nad studentami realizującymi studia  

w trybie programu indywidualnego. Jest wiceprzewodniczącą Rady Dydaktycznej na kierunku 

Lingwistyka Stosowana (kadencja 2019-2020 oraz 2020-2024), członkiem Rady Instytutu IKSI oraz 

członkiem Komitetu Organizacyjnego Obchodów 50-lecia Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW. W IKSI 

odpowiada za komunikację za pośrednictwem mediów społecznościowych, organizuje spotkania 

podczas dni adaptacyjnych, organizuje też Dni Otwarte dla kandydatów na studia. 

DZIEDZINA NAUK PRZYRODNICZYCH I ŚCISŁYCH 

dr Katarzyna Gieczewska – Wydział Biologii 

Dr Katarzyna Gieczewska prowadzi zajęcia dla studentów I i II stopnia w języku polskim i angielski. 

Zajmuje się biologią komórki roślinnej. Jest współautorką 16 publikacji naukowych. 

Współorganizowała szkolenia oraz przygotowywała materiały pomocnicze dotyczące nauczania 

zdalnego na Wydziale Biologii. Dr Gieczewska zajmowała się działaniami na rzecz promocji Wydziału 

Biologii – m.in. brała udział w Dniu Otwartym UW oraz Dniu Otwartym Kampusu Ochota. Wielokrotnie 

pełniła funkcję sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a od 2020 roku pełni funkcję 

pełnomocnika ds. rekrutacji. Jest też zaangażowana w działania popularyzatorskie, bierze udział  



w cyklicznych wydarzeniach popularnonaukowych: Festiwal Nauki, Noc Biologów oraz Dzień 

Fascynującego Świata Roślin.  

DZIEDZINA NAUK SPOŁECZNYCH 

dr hab. Piotr Wójcik, prof. ucz. – Wydział Nauk Ekonomicznych 

Dr hab. Piotr Wójcik, prof. ucz. prowadzi zajęcia anglojęzyczne dla studentów I i II stopnia. Kilka spośród 

wypromowanych przez niego prac dyplomowych opublikowano  w renomowanych pismach 

naukowych. Jest opiekunem grupy badawczej Data Science lab WNE. Dr hab. Wójcik prof. ucz. 

sprawuje opiekę nad wybitnymi studentami w ramach programu „Szkoła Orłów”. Jest 

współorganizatorem międzyuczelnianego konkursu ekonometrycznego. Prace powstałe pod jego 

opieką są wysoko oceniane, publikowane również w czasopismach naukowych o międzynarodowym 

zasięgu.  

 

 


