
DR HAB. ANNA PECIO, PROF. UJ

 Przypadł nam zaszczyt napisania Laudacji Studenckich dr hab. Anny 
Pecio, prof. UJ, która od lat pełni funkcję prodziekan do spraw studenckich Wydziału 
Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
 Nominacja ta jest wyrazem uznania środowiska studentów Wydziału 
Biologii dla wielkiego wkładu pani Profesor w dydaktykę oraz rozwój nauki z zakresu 
anatomii oraz zachowań zwierząt godowych.  
 Decyzja o wyróżnieniu nominacją do tytułu Mentora Studenta jest podyk-
towana nie tylko talentem dydaktycznym, ale również podejściem do studentów i 
osobowością Pani Prodziekan. Wobec jednoznacznie pozytywnych opinii podjęliśmy 
jedyną słuszną decyzję, aby do tej kategorii zgłosić Profesor Annę Pecio. Studenci 
naszego Wydziału mają w Pani Prodziekan wsparcie ze strony merytorycznej, ale 
również, co równie ważne, wsparcie organizacyjne. Otacza nim każdego, kto przyjdzie 
ze swoimi nawet najprostszymi problemami dotyczącymi studiów czy kariery nau-
kowej, pomagając znaleźć jak najlepsze rozwiązanie. Pani Profesor Anna Pecio 
bardzo ceni sobie kreatywność i zaangażowanie studentów w życie uczelni. Wspiera 
swoją radą organizatorów częstych wydarzeń o charakterze naukowym na naszym 
Wydziale. Jest zawsze otwarta na dialog, uczestnicząc w spotkaniach między student-
ami a prowadzącymi zajęcia dydaktyczne i pomaga dążyć do kompromisów zadow-
alających obie strony. Na szczególne wspomnienie zasługuje zachowanie Pani Profe-
sor w dobie kryzysu, kiedy to potwierdziła swoje oddanie sprawom studenckim i oka-
zała nam wszystkim swoje nieocenione wsparcie. 
 Profesor Anna Pecio jest zawsze chętną do pomocy, energiczną osobą, 
która nie pozwala, aby ktoś stracił wiarę w swoje możliwości.  
 Dzięki swojej postawie stanowi przykład dla studentów, dokłada własną 
cegiełkę, budując nowe pokolenie kreatywnych, pełnych pasji i życzliwości ludzi oraz 

przyszłych naukowców. 
 Nic więc dziwnego, że Wydziałowa Rada Samorządu Stu-

dentów Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakow-
ie z niezwykłą łatwością podjęła decyzję o nominacji Pani Pro-

fesor Anny Pecio w kategorii Mentor Studenta. Wierzymy, iż 
nominacja ta odda wielki wkład i trud jaki Pani Profesor 

włożyła w dydaktykę w czasie swojej wieloletniej pracy 
na Uniwersytecie.   
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