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Wydział Chemiczny PW Warszawa, 10.12.2018 

Protokół z posiedzenia Komisji d.s. Nagród i Odznaczeń Rady Wydziału 

Chemicznego PW w dniu 10.12.2018 

Komisja : 

 - dr hab. Tomasz Kliś     - przewodniczący 

 - mgr inż. Eliza Korzeniowska   - sekretarz 

 - dr hab. inż. Piotr Buchalski    - członek 

 - dr inż. Marek Dąbrowski     - członek  

 

I. Do komisji wpłynął 1 wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej: 

dla dr hab. inż. Agnieszki Adamczyk - Woźniak  
 

Pani dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie 

Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej od stycznia 2008 r. Jest 

nauczycielem akademickim bardzo zaangażowanym w prowadzenie zajęć dydaktycznych, 

wysoko ocenianych przez studentów. Podczas swojej pracy prowadziła zajęcia z licznych 

przedmiotów, między innymi ćwiczenia rachunkowe i laboratorium z chemii fizycznej, 4 

rodzaje zajęć w laboratorium komputerowym dla studiów inżynierskich kierunku technologia 

chemiczna i biotechnologia, kierowała także 12 ukończonymi i 6 aktualnie prowadzonymi 

pracami inżynierskimi i magisterskimi. Pracujący pod Jej opieką dyplomant uzyskał w 2013 r. 

prestiżowy Diamentowy Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz II miejsce za 

pracę inżynierską w konkursie „Złoty Medal Chemii”, organizowanym przez Instytut Chemii 

Fizycznej PAN. W ubiegłym roku akademickim dr hab. Adamczyk Woźniak brała aktywny 

udział w opracowaniu nowatorskiego programu przedmiotu Chemia Fizyczna 2, 

wprowadzającego po raz pierwszy na I stopniu studiów laboratorium komputerowe obejmujące 

programy chemii kwantowej. Dr hab. Agnieszka Adamczyk-Woźniak przejmuje także 

prowadzenie wykładu obowiązkowego z tej dziedziny z nowo opracowanym przez Nią 

fragmentem obejmującym obliczenia chemii kwantowej. Za swoją działalność dydaktyczną 

została wyróżniona w 2008 r. przez Dziekana Wydziału Chemicznego, a w 2016 r. uzyskała 

nagrodę zespołową II stopnia JM Rektora Politechniki Warszawskiej za opracowanie programu 

nowego przedmiotu Informatyka II dla kierunku Biotechnologia. 

 
Komisja, stwierdza, że po rozpatrzeniu formalnych wymogów oraz uwzględniając uzasadnienie 

wniosku, ocenia go pozytywnie i proponuje poddanie opiniowaniu przez Radę Wydziału.  
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