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 Laudacja Studencka w kategorii Mentor Studenta jest wyjątkowym wyróżnieniem 
dla całej społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zgłaszając kandydatów, Studenci pragną w 
ten sposób złożyć podziękowania swoim Patronom, Opiekunom Naukowym, Mistrzom. Tym, którzy 
swoją codzienną pracą, postawą i wiedzą inspirują oraz kształtują kolejne pokolenia absolwentów 
naszej Alma Mater.   
 Profesor Monika Florczak-Wątor jest nie tylko wybitnym uczonym, lecz także wyjąt-
kowym dydaktykiem. Z podziwem obserwujemy jej nadzwyczajne zaangażowanie w działalność 
naukową, dydaktyczną i społeczną. Swoją aktywnością daje wzór współczesnego naukowca, 
nauczyciela akademickiego i obywatela. 
 Jako młody Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Monika Florczak-Wątor inspiruje 
oraz motywuje swoich studentów do dalszego rozwoju intelektualnego. Jej bogaty dorobek nau-
kowy obejmujący ponad 120 publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego imponuje, dając dowód 
godnej podziwu pracowitości, staranności i naukowej dociekliwości Pani Profesor.  
 Pomimo wielu obowiązków Profesor Florczak-Wątor zawsze znajduje czas dla swoich 
studentów. Jej cierpliwość, umiejętność słuchania oraz delikatny uśmiech, którym rozpoczyna 
każde spotkanie, przyciągają studentów, ośmielając ich do przedstawiania własnych pomysłów. 
Jej otwartość na współpracę ze studentami motywuje tych ostatnich do podejmowania kole-
jnych inicjatyw. Profesor Florczak-Wątor chętnie współdziała z kołami naukowymi, zwłaszcza 
Kołem Naukowym Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ, stale wspierając jego członków w pode-
jmowanych aktywnościach naukowych. Skromność, otwartość i wyjątkowa osobowość Pani Pro-
fesor zwraca uwagę wielu studentów, którzy z przyjemnością angażują się w nowe projekty bad-
awcze i edukacyjne. Studenci Profesor Moniki Florczak-Wątor zawsze mogą liczyć na jej pomoc i 
cenne rady podczas pracy nad pierwszymi publikacjami, czy też w trakcie przygotowań do 
konkursów naukowych.  
 Wyrazem wyjątkowych zdolności dydaktycznych Pani Profesor Florczak-Wątor jest 
popularność prowadzonych przez nią zajęć. Jej wykłady, warsztaty i seminaria cechują się rzec-
zowością oraz klarownością. Z tego też powodu są jednymi z najlepiej ocenianych zajęć 
akademickich, co potwierdzają wielokrotnie otrzymane przez Panią Profesor nagrody Jego Mag-

nificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 Profesor Florczak-Wątor z chęcią angażuje się również w inicjatywy 

społeczne. Jako członek wielu stowarzyszeń ma na uwadze znaczenie eduk-
acji obywatelskiej. Współdziałając ze studentami Uniwersytetu Jagiellońsk-

iego, stale edukuje, aktywizuje oraz promuje idee społeczeństwa oby-
watelskiego.  

 Profesor Monika Florczak-Wątor pozostaje Mistrzem dla 
wielu swoich studentów, którzy obserwując na co dzień jej 

działalność, pragną podążać jej śladem. Pozostajemy w prze-
konaniu, że będzie inspirować i motywować do pracy kolejne 
pokolenia prawników.
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