
Laureaci Nagrody „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza  
 
Mgr Dominik Bień z Wydziału Nauk Społecznych, dr Anna Dziadkiewicz z Wydziału Zarządzania oraz 
prof. Joanna Mytnik z Wydziału Biologii zostali laureatami tegorocznej nagrody „Nauczyciel Roku” 
imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu 
Gdańskiego, dydaktyków cieszących się uznaniem akademickiej społeczności.  
 
Nagroda „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza jest przyznawana na Uniwer-
sytecie Gdańskim każdego roku nauczycielom akademickim UG za szczególne osiągnięcia dydaktycz-
ne. Nauczycieli zgłaszają do nagrody dziekani wydziałów w porozumieniu z wydziałowymi radami 
samorządu studentów. Wnioski rozpatruje powołana specjalnie Komisja Konkursowa złożona ze stu-
dentów i  nauczycieli akademickich.  
 
Patronem nagrody jest Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764-1855) wybitny gdański pedagog i 
uczony, zasłużony dla zachowania polskości Pomorza, lektor języka polskiego w Gdańskim Gimnazjum 
Akademickim.  
 
MGR DOMINIK BIEŃ jest absolwentem kierunku socjologia na Uniwersytecie Gdańskim, który ukończył 
w roku 2007. Od roku 2010 pracownik administracyjny w tej uczelni. W 2017 zatrudniony w Zakładzie 
Teorii Polityki w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych UG. Zainteresowania naukowe 
koncentruje wokół historii myśli politycznej w szczególności myśli politycznej polskiej opozycji w PRL 
oraz myśli socjalistycznej i anarchistycznej. Dominik Bień jest redaktorem naczelnym czasopisma 
„Progress”, w którym publikowane są artykuły studentów i młodych naukowców. Jest również orga-
nizatorem i współorganizatorem szkoleń w ramach Akademii Młodego Badacza. Brał udział w pracach 
na rzecz społeczności akademickiej UG, zasiadając m.in. w Senacie, Radzie Wydziału Nauk Społecz-
nych, Komisji Rekrutacyjnej Instytutu Politologii i Pedagogiki WNS i pełniąc funkcję przewodniczącego 
Rady Doktorantów. Był członkiem Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Rady Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor kilkunastu artykułów naukowych, redaktor dwóch monografii 
(jedna w druku), koordynator badań ankietowych „Doktoranci 2015”. Koordynator Konferencji Kon-
gres Młodej Nauki 2017, która uzyskała nagrodę Laur Uniwersytecki w kategorii wydarzenie naukowe  
w konkursie organizowanym przez Forum Uniwersytetów Polskich. 
 
DR ANNA DZIADKIEWICZ pracuje w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdań-
skiego od 2013 roku. Jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Europejskich Studiów Specjalnych w Centrum Studiów Europej-
skich im. Jeana Moneta na Wydziale Prawa i Administracji na tejże Uczelni. Ukończyła także London 
School of Public Relations w Londynie. Zainteresowania naukowe koncentruje się wokół design ma-
nagement tj. zagadnień, związanych z projektowaniem działań w organizacji, ze szczególnym naci-
skiem na tworzenie doświadczeń dla użytkowników. Poza zajęciami, które prowadzi na Uniwersytecie 
Gdańskim, wykłada także zagranicą. Będąc metodykiem, szkoli nie tylko studentów, ale także kadrę 
dydaktyczną w zakresie innowacyjnych metod dydaktycznych. Koordynatorka kilku projektów mię-
dzynarodowych. Jako pierwsza, wprowadziła na Pomorzu koncepcję ekonomii cyrkularnej dla branży 
turystycznej w ramach programu Południowy Bałtyk oraz koncepcję turystyki wellbeing. Jest autorką i 
współautorką kilku monografii, kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz redaktorem ekonomicznym 
„Toruńskich Studiów Bibliologicznych” przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zasiada w 
Radach Naukowych i Programowych w Polsce oraz zagranicą m.in. w Porto (Portugalia) w Wuhanie i 
Hong Kongu (Chiny). Jest członkiem Międzynarodowego Instytutu Inżynierii i Technologii (Internatio-
nal Engineering and Technology Institute) w Hong Kongu oraz Prezydentem polskiego oddziału tego 
Instytutu.  
 
DR HAB. JOANNA MYTNIK, PROF. NADZW. jest związana z Uniwersytetem Gdańskim od czasów studiów  
tj. od roku 1994. Od roku 2004 jest zatrudniona w Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody  



na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Biolog, od 20 lat naukowo zajmuje się tropikalnymi 
gatunkami storczyków. Jej drugą życiową pasją jest uczenie. W swoich kursach akademickich wyko-
rzystuje technikę grywalizacji, co pozwala na rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych stu-
dentów i pomoc w wyborze własnej ścieżki rozwojowej. W pracy dydaktycznej, poza grywalizacją, 
stosuje gry miejskie i planszowe, szeroko wykorzystuje nowe technologie. Prowadzi szkolenia i wy-
kłady dla nauczycieli z grywalizacji, nowych technologii i wykorzystania gier w edukacji. W zakresie 
wdrażania innowacyjnych narzędzi dydaktycznych współpracuje ze wieloma uczelniami w Polsce, a 
także centrami nauki i ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Jest współautorką i ekspertem w zakresie 
grywalizacji w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości „Starter”. Pomysłodawczyni i organizatorka 
cyklu ogólnopolskich Konferencji Dydaktyki Akademickich „Ideatorium” na Uniwersytecie Gdańskim, 
promujących dobre praktyki w zakresie podnoszenia jakości dydaktyki akademickiej. Jest ekspertem i 
trenerem w międzynarodowym projekcie Erasmus Plus „INDOPED - aktywne metody nauczania w 
indonezyjskich uczelniach wyższych” (2015-2019) w zakresie wdrażania grywalizacji. Odznaczona 
medalem Komisji Edukacji Narodowej (2016 rok). Czterokrotna beneficjentka Funduszu Innowacji 
Dydaktycznych na Uniwersytecie Gdańskim, wykładowca Laboratorium Innowacji Dydaktycznych 
Uniwersytetu Gdańskiego.  
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