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Dział Rekrutacji na Studia jest specy�czną jednostką organizacyjną Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Jej podstawowym zadaniem jest dbanie o coroczny sprawny 
przebieg procesu rekrutacji. Przez cały rok pracownicy Działu odpowiadają na 
tysiące pytań od kandydatów na różne tematy, bardzo często związane nie tylko z 
rekrutacją. Pani Maria Stós z niesłabnącym zaangażowaniem, cierpliwością i 
sympatią wobec przyszłych studentów codziennie zajmuje się rozwiązywaniem 
nawet najbardziej błahych problemów oraz rozwiewaniem wątpliwości nie tylko 
maturzystów, ale też studentów zastanawiających się nad rozpoczęciem kolejnego 
etapu studiów.

Każdy, kto chociaż raz zawitał do Działu Rekrutacji na Studia może potwierdzić, 
że Pani Maria jest osobą odznaczającą się godną podziwu skutecznością działań, a 
przede wszystkim życzliwą, otwartą i zawsze chętną do pomocy. Szczególną opieką 
otacza również kandydatów-cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nawet w najbardziej pracowitym miesiącu, kiedy 
nadchodzi „gorączka naboru lipcowego”, konsekwentnie nie tylko wspiera 
kandydatów na studia, studentów, doktorantów, ale również dba o wspaniałą 
atmosferę w Dziale Rekrutacji. 

Bardzo często zapominamy, że praca przy rekrutacji to nie tylko miesiące letnie, 
ale całoroczny wysiłek wkładany w to, żeby wszystko działało jak należy. Postawa 
Pani Marii Stós jest zdecydowanie przykładem pracownika prostudenckiego, 
zaangażowanego, cierpliwego, skutecznego, a przede wszystkim po prostu 
życzliwego człowieka w gąszczu przerażającej młodych ludzi biurokratycznej 
rzeczywistości.

Rokrocznie absolwenci mają okazję do odbycia praktyk studenckich w Dziale w 
okresie letnim. Zapytani po ich zakończeniu uczestnicy są w stanie odpowiedzieć 
jedynie, że nie mogli sobie wymarzyć lepszej jednostki do odbycia praktyk i gdyby 
tylko była taka możliwość, cofnęliby czas i rozpoczęli je na nowo. Można śmiało 
powiedzieć, że bez tej wspaniałej opieki nad kandydatami wielu z nas, studentów, 

nie byłoby tu, gdzie jest, na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Wystarczyłby jeden źle przygotowany dokument, którego 

w pomaturalnym stresie młody człowiek często nie jest 
w stanie zauważyć. Dzięki czujności Pani Marii oraz 
całego Działu Rekrutacji na Studia możemy ustrzec 
się przed takimi sytuacjami.

LAUDACJA STUDENCKA

(podpis przewodniczącego kapituły)

2018


