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PROGRAM KONFERENCJI TUTORINGU AKADEMICKIEGO 

The road less traveled by - 

czyli tutoring w praktyce na Uniwersytecie Gdańskim  

24 - 25 maja 2022 r. 

wtorek, 24 maja 2022 r., miejsce: WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI  

(AUDYTORIUM C)  

9:30 - 09:40 Powitanie uczestników konferencji - dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG, 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji 

09:40-10:00 dr Ewa Szymczak (dyrektor Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu) 

- “Idea tutoringu i jego rozwój w Uniwersytecie Gdańskim. Realizowane programy i ich efekty”  

10:00 -10:20 (1) Wiktoria Malesa (Wydział Prawa i Administracji) - “Instytucja 

ubezwłasnowolnienia a prawa człowieka” (Tutor - dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. 

UG ) 

10:20 -10:40 (2) Aleksandra Rydzyńska (Wydział Ekonomiczny) - “Czy kraje bogate są 

szczęśliwe?” (Tutor - dr Sylwia Machowska-Okrój) 

10:40 -11:00 (3) Aleksandra Piankowska (Wydział Prawa i Administracji) - “Służebność drogi 

koniecznej wobec współczesnych potrzeb obrotu cywilnoprawnego” (Tutor - dr hab. 

Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG) 

11:00 - 11:20 (4) mgr Szymon Korcz, (Wydział Ekonomiczny/Szkoła Doktorska Nauk 

Humanistycznych i Społecznych) - ”Jak znaleźć pasje i żyć pełnią życia” (Tutor - dr Tomasz 

Gutowski) 

11:20 - 11:50 przerwa kawowa 

11:50 - 12:10 (5) Aleksandra Lisowska (Wydział Ekonomiczny) - “Jak zbudować model 

biznesowy i zarabiać w Internecie” (Tutor - dr Olga Dębicka)  

12:10 - 12:30 (6) Jakub Dębicki (Wydział Prawa i Administracji) - “Odpowiedzialność 

odszkodowawcza państwa członkowskiego UE za orzeczenie sądu krajowego naruszające 

prawo unijne – polskie doświadczenia” (Tutor - dr Marcin Michalak)  

12:30 - 12:50 (7) Weronika Wysokińska (Wydział Prawa i Administracji) - “Skarga wrongful 

birth na gruncie prawa polskiego” (Tutor - dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG)  

12:50 - 13:40 Tutorski SWOT, czyli co działa, a co  nie działa w tutoringu? (dyskusja panelowa) 

- prowadzenie dr Grzegorz Grzegorczyk (Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu, 

Wydział Filologiczny)  

13:40 - 13:45  Zakończenie 1-szego dnia konferencji Tutoringu akademickiego The road less 

traveled by - czyli tutoring w praktyce na Uniwersytecie Gdańskim 
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środa, 25 maja 2022 r., miejsce: WYDZIAŁ EKONOMICZNY 

(s. C301) 

09:45 - 09:55 Powitanie uczestników konferencji - dr hab. Monika Bąk, prof. UG, Dziekan 

Wydziału Ekonomicznego 

09:55 - 10:15 dr hab. Agnieszka Kowalkowska, prof. UG (Centrum Doskonalenia 

Dydaktycznego i Tutoringu, Wydział Biologii)  - “Tutoring na Wydziale Biologii”  

10:15 - 10:35 (1) Adrianna Franczak (Wydział Ekonomiczny) - “Wykorzystanie możliwości 

dronów w logistyce ostatniej mili” (Tutor - dr Leszek Reszka)  

10:35 - 10:55 (2)  Milena Kruszewska (Wydział Prawa i Administracji) (Tutor - dr Olga 

Śniadach) 

10:55 - 11:15  “Tutoring na wydziałach - różnice i podobieństwa” - dyskusja uczestników 

konferencji 

11:15 - 11:30  pytania, dyskusja 

11:30 - 11:45  przerwa  

11:45 - 12:05 (3) Karolina Latek (Wydział Prawa i Administracji) - “Ekonomiczne i prawne 

uwarunkowania frankowych kredytów hipotecznych” (Tutor - dr Tomasz Gutowski)  

12:05 - 12:25 (4) Jakub Bródka (Wydział Prawa i Administracji) (Tutor - dr hab. Maciej 

Wojciechowski, prof. UG)  

12:25 - 13:00 “Tutoring wydziałowy czy ogólnouniwersytecki? Za i przeciw” - dyskusja 

uczestników konferencji  

13:00 - 13:10 Zakończenie konferencji Tutoringu akademickiego The road less traveled by - 

czyli tutoring w praktyce na Uniwersytecie Gdańskim 
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