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1. Dane ogólne 

 

 

a) imię i nazwisko 

 

a) KATARZYNA JAGODZIŃSKA 

b) imiona rodziców 

 

b)  

2. Miejsce urodzenia 

 

3. Data urodzenia 

 

4. Miejsce zamieszkania 

 

5. Miejsce pracy i stanowisko lub rodzaj wykonywanej działalności 

 

KOSZALIN POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA                     ADIUNKT 
(miejscowość) (nazwa pracodawcy) (stanowisko) 

6. Wykształcenie ogólne 

wyższe 

specjalność 

elektronika 

7. ..Grzegorz Bocewicz – Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki PK...... 
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe lub funkcja osoby odpowiedzialnej za ścisłość ww. danych) 

 

..Koszalin, ........................ ........................... 
(miejscowość i data) (podpis) 

8. Uzasadnienie nadania Medalu 
Dr inż. Katarzyna Jagodzińska pracuje jako nauczyciel akademicki od 01.10.2004r i specjalizuje się w 

badaniach naukowych oraz działalności dydaktycznej związanej z telekomunikacją i nowoczesnymi 

systemami radiokomunikacyjnymi. W latach 2004-2012 pracowała na stanowisku asystenta naukowo-
dydaktycznego, a od 2012 – na stanowisku adiunkta. W całym tym okresie bardzo dużo zaangażowania 

wkłada w pracę dydaktyczną, przekazując, z ogromnym entuzjazmem wiedzę studentom. Znajduje to 

odzwierciedlenie w jej następujących aktywnościach prowadzonych w latach 2004-2017  na rzecz Wydziału 

Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej: 

 rok 2009 - udział w projekcie POKL 4.1.2/2009 pn. ,,Inżynier Pilnie Poszukiwany”, który był 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział 

dotyczył zorganizowania, opracowania i przeprowadzenia zajęć fakultatywnych z przedmiotu ,,Sieci 

bezprzewodowe, dla studentów Politechniki Koszalińskiej studiujących na Wydziale Elektroniki i 
Informatyki, 

 rok 2011 - czynny udział w pracy zespołów ds. przygotowania programów kształcenia zgodnie z 

wymogami Krajowych Ram Kwalifikacyjnych na kierunku Elektronika i Telekomunikacja; 



 rok 2012 - udział w projekcie pn. ,,Program rozwojowy Politechniki Koszalińskiej w zakresie 

kształcenia na kierunkach technicznychˮ, nr projektu POKL.04.01.01-00-449/08-00, 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt 

dotyczył opracowania dzieła pt. ,,Pomiar efektów kształcenia z Teorii Obwodów i Sygnałów na 
kierunku Elektronika i Telekomunikacja”, 

 w latach 2010-2017 samodzielne opracowanie lub współudział w opracowaniu treści przedmiotów na 

kierunku Elektronika i Telekomunikacja dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na 

specjalności Systemy i Sieci Telekomunikacyjne, przy czym w związku ze zmianą programów 

studiów, były one wielokrotnie gruntownie modyfikowane i rozszerzane. 
Dla specjalności Systemy Elektroniczne i Telekomunikacyjne prowadzonej na studiach I stopnia 

samodzielne opracowanie przedmiotu Komputerowe wspomaganie pracy inżyniera(ADS) oraz 

opracowanie treści dla tego przedmiotu. Ponadto pozyskała dla tego przedmiotu specjalistyczne 
oprogramowanie, które zostało zakupione przez Wydział Elektroniki i Informatyki na preferencyjnych 

warunkach, 

 rok 2014 - opiekun praktyk zawodowych dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja. W ramach 

powierzonych jej obowiązków uczestniczyła w pracy zespołu, która zakończyła się podpisaniem 

umowy dotyczącej staży dla studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki. Umowa ta została zawarta 
z zagraniczną firmą GlobalLogic, która ma swoją filię w Koszalinie, 

 od 2015 roku prowadzenie zajęć anglojęzycznych z zakresu telekomunikacji dla studentów 

zagranicznych studiujących na Politechnice Koszalińskiej w ramach programu ERASMUS. Treści 

tych zajęć opracowała samodzielnie i dotyczą one dwóch wykładów, ćwiczeń oraz instrukcji do 
ćwiczeń laboratoryjnych, 

 rok 2017 - powołana na stanowisko koordynatora wydziałowego w projekcie pn.: "Program staży dla 

studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej" nr POWR.03.01.00-00-

S194/17, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 Poza prowadzoną działalnością dydaktyczną, dr inż. Katarzyna Jagodzińska działa aktywnie w sferze 

organizacyjnej poprzez: 

 liczny udział w akacjach promocyjnych Wydziału Elektroniki i Informatyki oraz Politechniki 

Koszalińskiej takich jak ,,Festiwal Nauki” (2015-2017) czy „Dni otwarte”, 

 udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Elektroniki I informatyki w latach 2010-2017, 

 bycie opiekunem studentów roku III studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2010/2011, 

 członkostwo w stowarzyszeniu SEP (Stowarzyszenie Energetyków Polskich) i współorganizowanie 

konkursu na najlepszą pracę dyplomową przez SEP. 

Dr inż. Katarzyna Jagodzińska wnosi również istotny wkład do dorobku naukowego Katedry Elektroniki. 

Jest autorem bądź współautorem ponad 40 publikacji naukowych w postaci referatów i artykułów o zasięgu 
międzynarodowym i krajowym. Jest recenzentem w dwóch czasopismach naukowych tj. International 

Journal of Electronics and Telecommunications(JET) i Journal of Telecommunications and Information 

Technology (JTIT). Za swoja pracę była dwukrotnie wyróżniona nagrodą II i III stopnia Rektora 
Politechniki Koszalińskiej. 

Mając na uwadze dotychczasowe zaangażowanie oraz powyższe osiągnięcia w pracy nie tylko 

dydaktycznej, dr inż. Katarzyna Jagodzińska w pełni zasługuje na nadanie jej Medalu Komisji Edukacji 

Narodowej. 

9. Organ przedstawiający wniosek ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania 

 

...................... ....................... ................................ ........................ 
(data) (miejscowość) (nazwa organu) (podpis) 

 


