Nagroda PHIL EPISTEMONI – nominacje

Kraków, 4.02.15 r.

Magdalena Drohomirecka
TVP Kraków

- Od dwóch lat kieruje zespołem Kroniki, który zbiera nagrody na Przeglądzie i Konkursie
Dziennikarskim Oddziałów Terenowych TVP S.A.
- Rada Programowa TVP Kraków uznała ją za osobowość telewizyjną, twarz Telewizji
Kraków
- Absolwentka historii w Uniwersytecie Jagiellońskim
- W Telewizji Kraków pracuje od jesieni 1990 roku
- Jest gospodynią programu „Tematy Dnia” w TVP Kraków, gdzie zapraszając gości,
często ze środowiska akademickiego, porusza aktualne dla małopolski tematy dotyczące
szkolnictwa wyższego

Marta Mastyło – TVP Kraków

- Dziennikarka Wydziału Audycji Informacyjnych „Kroniki” Telewizji Polskiej S.A. Oddziału
Terenowego w Krakowie
- Specjalizuje się w tematyce związanej z nauką, szkolnictwem wyższym i kulturą
- Łączy wysokie standardy pracy dziennikarskiej z umiejętnością przystępnego
przedstawienia prezentowanej problematyki odbiorcom i doskonałym warsztatem
- Wieloletnie doświadczenie zawodowe skutkuje obiektywizmem i fachowym komentarzem
tematów dotyczących szkół wyższych w naszym regionie

Paweł Stachnik
„Dziennik Polski”

- Dziennikarz i redaktor od kilkunastu lat związany z „Dziennikiem Polskim”
- Autor kilkuset artykułów na temat badań, odkryć i publikacji naukowych, a także historii i
teraźniejszości krakowskich uczelni, w tym także życia studenckiego
- Przez kilka lat odpowiadał w „Dzienniku Polskim” za przygotowywanie dodatku na
coroczny majowy Festiwal Nauki i Małopolską Noc Naukowców
-Jako popularyzator nauki w Krakowie współpracował z Kawiarnią Naukową
zorganizowaną przez krakowskie uczelnie (relacjonując spotkania na łamach „Dziennika”,
a także prowadząc niektóre z nich) oraz z Kawiarnią Naukową Polskiej Akademii
Umiejętności i „Dziennika Polskiego”.

Urszula Mirowska - Łoskot
Dziennik Gazeta Prawna

- Specjalizuje się w tematyce związanej ze szkolnictwem wyższym. Autorka kilku tysięcy
publikacji z tego zakresu.
- Na bieżąco śledzi wszelkie zmiany legislacyjne ważne dla przedstawicieli szkół wyższych.
Relacjonuje ustalenia podjęte na posiedzeniu Rady Ministrów, w Sejmie, Senacie, przez
Trybunał Konstytucyjny, sądy. Dociera do przedstawicielu rządu czy posłów w celu
ustalenia zmian, które będą wprowadzone do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Nagłaśnia problemy sygnalizowane przez środowisko akademickie.
- Autorka kilkudziesięciu poradników prawnych dla studentów i nauczycieli akademickich
- W 2013 r. nominowana do nagrody ProJuvenes przyznawaną przez Parlament
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. W 2014 r. laureatka tej nagrody

Piotr Kieraciński
„Forum Akademickie”

- Od ponad 3 lat redaktor naczelny miesięcznika dedykowanego szkolnictwu wyższemu i
polskiej nauce
- Jako redaktor działu informacji oraz redaktor naczelny miesięcznika przyczynia się do
popularyzacji osiągnięć krakowskiego środowiska akademickiego, dbając o nieustanną
obecność informacji z Krakowa i regionu na łamach „Forum Akademickiego”.
- Jest autorem niezliczonej ilości artykułów poświęconych małopolskiej nauce: opisuje
wyniki konkursów naukowych, kategoryzacji jednostek badawczych, wydarzenia mające
miejsce na uczelniach, z działalności PAU, instytutów naukowych. Jego publikacje
przedstawiają także potencjał badawczy i dydaktyczny krakowskich instytucji naukowych.

dziękuję za uwagę… i zapraszam do głosowania…

Adrian Ochalik
Rzecznik Prasowy Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków, 4.02.15 r.

