
PANI MGR DOMINIKA STOPA

 Pani Dominika Stopa jest Kierownikiem Zespołu Języka Angielskiego w Jag-
iellońskim Centrum Językowym oraz lektorką języka angielskiego JCJ. Prowadzi lektorat 
dla studentów i autorski kurs tematyczny Academic Writing dla doktorantów. Ponadto 
jest pomysłodawczynią konkursu Best UJ Presentation i główną organizatorką każdej 
jego edycji.  
 Istnieje nieskończenie wiele argumentów świadczących o konieczności 
wyróżnienia Pani Dominiki. Szerokie i wielowątkowe uzasadnienia pozostawimy na 
planowaną w najbliższej przyszłości nominację do Nagrody Nobla, tutaj – zwięźle i rzec-
zowo.   
 Pani Dominika Stopa łamie stereotypowy obraz nauczyciela-lektora. Pozi-
omem języka angielskiego, którym włada, zawstydziłaby niejednego Anglika. Akcent, 
biegłość i płynność językowa świadczą o jej ponadprzeciętnych kompetencjach ling-
wistycznych. Jej inteligencja, erudycja, elokwencja i bezgraniczna kreatywność czynią 
ją dydaktykiem, który wymyka się prostym schematom. Swoje zajęcia prowadzi w 
sposób profesjonalny i niebanalny, na próżno szukać w nich rutyny. Każde z nich stanow-
ią odrębną przygodę, każde są inne i wyjątkowe, każde angażują totalnie i (uwaga) 
silnie uzależniają.  Jej dydaktyczna kreatywność sprawia, że wszystkie te cechy pozosta-
ją aktualne także w czasach zdalnego nauczania, w których przyszło nam żyć nagle. 
Przeniesione do sieci stały się przestrzenią nie tylko nauki na najwyższym poziomie, ale 
też dobrej zabawy i śmiechu, bardzo potrzebnych w tym trudnym czasie. Wymaga, 
uczy, wspiera i inspiruje. W każdym swoim studencie widzi potencjał, każdego angażuje 
i nigdy nie odpuszcza. Wyróżnia się indywidualnym podejściem do studentów, co 
niewątpliwie stanowi o jej sukcesie dydaktycznym. Warsztat dydaktyczny Pani Dominiki 
najlepiej odzwierciedlają słowa Benjamina Franklina: „Tell me and I forget, teach me 
and I may remember, involve me and I learn”. 

  Pani Dominika Stopa jest wybitną lektorką, ale jest także 
wspaniałym i wyjątkowym człowiekiem, co możemy zauważyć podczas 

każdego naszego spotkania. Obserwuje, nie tylko widzi. Słucha, nie 
tylko słyszy. Rozmawia, nie tylko mówi. Jej życzliwość i ciągła got-

owość do współpracy motywuje nas do działania. Zaraża nas 
swoim uśmiechem i doskonałym poczuciem humoru, ale co 

najważniejsze – po prostu jest sobą. Jest przyjacielem stu-
denta i doktoranta przez wielkie „P”. Jest naszym Przyja-

cielem.  
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