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Wydział Biologii i Biotechnologii 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  

w Olsztynie 



Kapituła ds. Kwalifikacji 

Najlepszego Absolwenta  

Wydziału Biologii i Biotechnologii 

 

 

 



Warmińsko-Mazurski Związek 

Pracodawców Prywatnych Lewiatan  

w Olsztynie 

Członek Polskiej 

Konfederacji 

Pracodawców 

Prywatnych 

 

ul. Artyleryjska 3K 

10-165 Olsztyn 



Fundacja  

"Wspieranie i Promocja 

Przedsiębiorczości  

na Warmii i Mazurach"  

 

 

Pl. Gen. Józefa Bema 

3 lok. 1  

10-516 Olsztyn 

 



Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju 

gospodarczego Regionu, w szczególności 

podejmowanie działań na rzecz sektora 

Małych              i Średnich Przedsiębiorstw.  



Polski lider w mikroskopii optycznej.  

Przedstawiciel firmy Nikon na Polskę i kilka 

innych krajów Europy Środkowej. Firma oferuje 

mikroskopy optyczne do różnorodnych 

zastosowań w warunkach laboratoryjnych, 

szkolnych i produkcyjnych. 



Firma istnieje i działa w od 1991 roku. 

Specjalizuje się w produkcji maszyn i 

urządzeń oraz całych linii technologicznych 

dla przemysłu spożywczego, głównie 

mleczarskiego.  



Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 

     w Olsztynie  

 

 

 

 

 
       ul. Lubelska 43a  

       10-410 Olsztyn 

Izba Rolnicza jest samorządem 

rolniczym działającym na rzecz 

rozwiązywania problemów 

rolnictwa i reprezentuje interesy 

zrzeszonych w nim podmiotów.  



SIGMA-ALDRICH Sp. z o.o. 

ul. Szelągowska 30 

POZNAŃ, 61-626, Polska  



Członek chińsko-włoskiej grupy PEREN Electronic SZENCEN. 

Producent wiązek i podzespołów elektronicznych dla sektorów 

medycznego, komputerowego i samochodowego. 



 

 

  

 

Rubież 46, 61-612 Poznań 

Profil biznesowy INNO-GENE S.A. oparty jest na 

zarządzaniu grupą kapitałową spółek z sektora life-

science, stosujących unikalne, innowacyjne technologie i 

prowadzących własne nowatorskie prace badawczo-

rozwojowe.  

INNO-GENE S.A. 



Nominowani do nagrody dla 

 Najlepszego Absolwenta  

Wydziału Biologii i Biotechnologii  

w roku akademickim 2012/2013 



mgr Magdalena Agnieszka Czupryńska  

 kierunek biotechnologia 

 specjalność: biotechnologia przemysłowa 

 

 



mgr Joanna Grębosz  

 kierunek biotechnologia 

  specjalność: biotechnologia molekularna 

 

 



mgr Sylwia Agata Hermańska  

  kierunek biotechnologia 

  specjalność: biotechnologia w medycynie 

weterynaryjnej 

 

 



mgr Aleksandra Kuskowska  

  kierunek biotechnologia 

  specjalność: biotechnologia molekularna 

 

 



mgr Marcin Martyniak  

  kierunek biotechnologia 

  specjalność: biotechnologia molekularna 



mgr Natalia Pawłowska  

  kierunek biotechnologia 

  specjalność: biotechnologia molekularna 



mgr Dariusz Rydzyński  

  kierunek biotechnologia 

  specjalność: biotechnologia molekularna 



mgr Katarzyna Jadwiga Topa  

  kierunek biotechnologia 

  specjalność: biotechnologia przemysłowa 



mgr Katarzyna Kamila Zglejc  

  kierunek biotechnologia 

  specjalność: biotechnologia molekularna 



mgr Izabela Karczmarz – kierunek biologia 

 specjalność: biologia środowiskowa  

 



mgr Kamila Lichacz – kierunek biologia 

  specjalność: biologia molekularna 



mgr Aleksandra Monwid - Balczun  

  kierunek biologia 

  specjalność: biologia środowiskowa 



mgr Julia Katarzyna Szewczyk  

  kierunek biologia 

  specjalność: biologia molekularna 



mgr Danuta Szymańska – kierunek biologia 

  specjalność: biologia środowiskowa 



Sponsorzy nagród 

w roku 2013 

 



 

 

  

 
INNO-GENE S.A. 



Warmińsko-Mazurska  

Izba Rolnicza 

 w Olsztynie  

 

 

 

 

 



Fundacja  

"Wspieranie i 

Promocja 

Przedsiębiorczości  

na Warmii i 

Mazurach"  





Nagrody dla najlepszych 
Absolwentów otrzymują 

  



mgr Marcin Martyniak  

  kierunek biotechnologia 

  specjalność: biotechnologia molekularna 



 

 

  

 

Rubież 46, 61-612 Poznań 

Profil biznesowy INNO-GENE S.A. oparty jest na 

zarządzaniu grupą kapitałową spółek z sektora life-

science, stosujących unikalne, innowacyjne technologie i 

prowadzących własne nowatorskie prace badawczo-

rozwojowe.  

INNO-GENE S.A. 



mgr Aleksandra Monwid - Balczun  

  kierunek biologia 

  specjalność: biologia środowiskowa 



Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 

     w Olsztynie  

 

 

 

 

 
 ul. Lubelska 43a  

 10-410 Olsztyn 

Izba Rolnicza jest samorządem 

rolniczym działającym na rzecz 

rozwiązywania problemów 

rolnictwa i reprezentuje interesy 

zrzeszonych w nim podmiotów.  



mgr Dariusz Rydzyński  

  kierunek biotechnologia 

  specjalność: biotechnologia molekularna 



Fundacja  

"Wspieranie i Promocja 

Przedsiębiorczości  

na Warmii i Mazurach"  

 

 

Pl. Gen. Józefa Bema 

3 lok. 1  

10-516 Olsztyn 

 



Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju 

gospodarczego Regionu, w szczególności 

podejmowanie działań na rzecz sektora 

Małych              i Średnich Przedsiębiorstw.  



mgr Katarzyna Kamila Zglejc  

  kierunek biotechnologia 

  specjalność: biotechnologia molekularna 
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