CENA REKTORKY 2009
Cena rektorky za vědeckou a výzkumnou činnost
1. místo
RNDr. Nguyen Thi Thu Huong, Ph.D.
akademická pracovnice katedry chemie Přírodovědecké fakulty
2. místo
RNDr. Anna Macková, Ph.D.
akademická pracovnice katedry fyziky Přírodovědecké fakulty
3. místo
nebylo uděleno
Zvláštní cena do 35 let za mimořádné výsledky v oblasti vědeckých a výzkumných aktivit
doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.
proděkan pro studium Pedagogické fakulty
Cena rektorky UJEP za uměleckou činnost
1. místo
prof. Mgr. Miloš Michálek
akademický pracovník katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty a katedry
všeobecné průpravy ateliéru Kresba a malba Fakulty umění a designu
2. místo
PhDr. Martin Fibiger
akademický pracovník katedry bohemistik a slavistiky Pedagogické fakulty
3. místo
PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.
proděkan pro zahraničí a vědu Fakulty umění a designu
Zvláštní cena do 35 let za mimořádné výsledky v oblasti uměleckých aktivit
Mgr. Vendula Fremlová
akademická pracovnice katedry dějin a teorie umění Fakulty umění a designu
Cena rektorky UJEP pro studenty za mimořádné výsledky ve výzkumné, vývojové, umělecké
nebo další tvůrčí činnosti
1. místo
Mgr. Pavel Petrus
student 3. roku doktorského studijního programu Fyzika, oboru Počítačové
modelování ve vědě a technice Přírodovědecké fakulty
2. místo
Zbyněk Soukup
student třetího roku bakalářského studijního programu Výtvarná umění, oboru Design
v ateliéru Design interiéru Fakulty umění a designu
3. místo
Bc. Jan Bartoš
student 1. roku studia navazujícího magisterského studijního programu Geografie,
oboru Geografie Přírodovědecké fakulty
Cena rektorky pro studenty UJEP za nejlepší sportovní výsledky
1. místo
Cuong Hung Cao
student 1. roku bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport, oboru
Tělesná výchova a sport Pedagogické fakulty
2. místo
Zuzana Hepnarová
studentka 2. roku, bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport, oboru
Tělesná výchova a sport Pedagogické fakulty
3. místo
Jakub Loučka
student 5. roku magisterského studijního programu Učitelství pro SŠ, oboru Tělesná
výchova – Geografie Pedagogické fakulty
Cena rektorky za nejhodnotnější knihu roku
Proroci, jejich slova a jejich svět
Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D.
akademický pracovník katedry politologie a filozofie
Filozofické fakulty
Mimořádné ceny
Speciální kineziologie
Jaroslav Prášil - Přítomnost paměti

prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
akademický pracovník Ústavu zdravotnických studií
prof. Mgr. Miloš Michálek
akademický pracovník katedry výtvarné kultury PF a katedry
všeobecné průpravy ateliéru Kresba a malba FUD

