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 Pan profesor Piotr Jedynak pełni funkcję Dziekana Wydziału Zarządzania i Komu-
nikacjiSpołecznej UJ. Jest ponadto Kierownikiem Zakładu Znormalizowanych Systemów 
Zarządzania w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania oraz członkiem wielu Wyd-
ziałowych i Uczelnianych gremiów. Niedawnym, wyrazistym wyrazem zaufania społeczności 
akademickiej do osoby Pana profesora jest nominacja na stanowisko Prorektora.  W swojej 
działalności Pan profesor wykazuje niezmiennie postawę sprzyjającą studentom w duchu idei 
Uniwersytetu, jako miejsca wymiany myśli idoświadczeń całej społeczności akademickiej.
 Pana profesora cechuje przede wszystkim otwartość na studenckie inicjatywy, 
pomoc i wsparcie, jakich udziela Wydziałowej Radzie Samorządu Studentów, jako Dziekan 
Wydziału. Wsparcie Pana Dziekana jest kluczowym aspektem sukcesu działań WRSS WZiKS w 
zakresie kreowania studenckiego życia na Wydziale. Renoma, uznanie i sukces wydarzeń oraz 
inicjatyw WRSS WZiKS nie miałoby miejsca gdyby nie możliwości, jakie Pan profesor, jako Dzie-
kan oferuje Wydziałowej Radzie.
 Pan profesor, jako Dziekan Wydziału wykazuje ponadto aktywną postawę oraz 
wspiera działania Samorządu w zakresie ochrony interesów studentów. Współpraca 
Samorządu Studentów Wydziału z Panem Dziekanem jest modelowym przykładem relacji 
opartej na obopólnym zaufaniu i zrozumieniu. Mimo wielu obowiązków Pan Dziekan zawsze 
znajduje czas, aby pochylić się nad sprawami studentów oraz wspólnie z Samorządem 
wypracować w danej kwestii jak najlepsze rozwiązanie.
 Pan profesor jest ponadto uznanym i szanowanym dydaktykiem. W ramach real-
izowanych przedmiotów, jak np. Zarządzanie jakością, Zarządzanie ryzykiem czy Doradztwo 
organizacyjne oferuje studentom gros korzystnie i ciekawie przekazanej wiedzy zawsze w od-
niesieniu do życiowych i bieżących przykładów. Dzięki temu zajęcia realizowane przez Pana 
profesora wspierają i angażują w dyskusję nad prowadzonym tematem, która często 
wykracza poza czas samych zajęć, a nawet Uniwersytet stając się częścią życia studenta. Jest 
to najlepszy możliwy sposób przekazania wiedzy, kiedy nie jest ona jedynie teorią czy zbiorem 
twierdzeń, które student najczęściej tuż po uzyskaniu zaliczenia zapomni, ale przykłady czy 

sytuacje na podstawie, których jest przedstawiana zadomawiają się w myśli studenta 
i pozostają pewnym punktem odniesienia do sytuacji, które spotykają go w 

codzienności. Właśnie taką wiedzę przekazuje podczas swoich zajęć 
Pan profesor.

 Warto również wspomnieć o wyjątkowym warsztacie 
badawczym, opiece oraz wsparciu jakie oferuje studentom Pan 

profesor jako promotor prac dyplomowych.
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