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wój poprawności językowej w L2, a kiedyś - zjawiskiem
świadomości językowej u dzieci i jej wpływem na rozwój
ich myślenia abstrakcyjnego. Inspirowana pracami A. Mor-Sommerfeld, M. Datty, D. Dagenais, Ch. Kennera czy E.
Gregory, chce kontynuować i uszczegółowić badania nad
miejscem metody introspektywnej w kształtowaniu świadomości językowej, a życzyłaby sobie zająć się ‘mozaiką
językową’, bowiem lubi procesy twórczego pisania oraz
zmagania się z własnym językiem i pomysłami, zwłaszcza
że według niej, w pracy naukowej najważniejsze jest to
właśnie specyficzne dla akademika-badacza-nauczyciela-człowieka osadzonego w egzystencji i środowisku połączenie namysłu z badaniami, dydaktyką i praktyką.
Gratulując Joannie osiągnięć, życzę jej by pozostała
‘dzieckiem tak rozumianego Sukcesu’.

__dr hab. inż. Karolina

nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu,
na podstawie przedłożonej rozprawy habilitacyjnej nt.:
Tworzenie i przywłaszczanie wartości. Perspektywa relacji: pracownik-organizacja. Karolina Mazur ukończyła
w 1990 r. studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a w roku 2000 obroniła pracę doktorską Strategie małych i średnich przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Od
początku swojej kariery naukowej związana była z zielonogórskim środowiskiem - w 1991 r. podjęła pracę jako
asystent na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki
Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Podczas swojej pracy naukowo-dydaktycznej dr hab. inż. Karolina Mazur odbyła trzy
staże zagraniczne - na Carleton University w Ottawie, na
Teresa Podemska-Abt Leicester University w Leicester oraz w École Nationale
UniSA, Australia Supérieure des Mines w Saint-Étienne. Była uczestnikiem
trzech projektów badawczych (w tym jednego zagranicznego), pełniła rolę kierownika projektu badawczego na
temat: Kontrakt psychologiczny w procesie kształtowania
Mazur
przewagi konkurencyjnej organizacji sektora wysokich
technologii - finansowanego przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego. Dr hab. inż. Karolina Mazur obecnie jest adiunktem na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu Zielonogórskiego i pełni obowiązki kierownika Zakładu Mikroekonomii i Polityki Społecznej. Jej zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół zarządzania
strategicznego, ze szczególnym uwzględnieniem nurtu zasobowego.
Naszej Koleżance serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
Anetta Barska

__dr hab. Marek Smoluk
18 grudnia 2012 r. Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego podzieliła jednomyślne stanowisko Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Naukowych, podejmując
uchwałę o nadaniu doktorowi Markowi Smolukowi stopnia
doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk humanistycz-

__dr hab. karolina mazur podczas absolutorium
(fot. z wydziału)

Miło mi poinformować, że nasza Koleżanka – Karolina
Mazur, powiększyła grono pracowników samodzielnych.
29 listopada 2012 r. uzyskała na Wydziale Zarządzania,
Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie
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nych w zakresie historii, specjalności: historia powszechna
XVI-XVIII w., historia cywilizacji brytyjskiej.
W 1993 r. nasz Kolega ukończył studia w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Zielonej Górze, uzyskując stopień licencjata w zakresie języka angielskiego i magistra w zakresie
historii. Następnie podjął studia podyplomowe w Kingston
University w Surrey, Wielka Brytania, gdzie w 1997 r. pomyślnie ukończył kierunek europeistyka, uzyskując stopień
Master of Science. w tym też samym roku został zatrudniony w Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego w charakterze wykładowcy historii i kultury krajów angielskiego
obszaru językowego oraz realioznawstwa brytyjskiego, jak
również nauczyciela języka angielskiego.
Wraz z likwidacją NKJO Marek Smoluk został zatrudniony
w Instytucie Neofilologii na stanowisku asystenta, tym samym podejmując wyzwanie wynikające już nie tylko z dydaktycznego, ale także naukowego charakteru powstałej
jednostki. Zainteresowania naukowe naszego Pracownika
związane są z problematyką rozwoju cywilizacji brytyjskiej, a w szczególności z rozwojem renesansu i angielskiego humanizmu w czasach Tudorów. Efektem tych badań
stała się obroniona w 2007 r. praca doktorska pt.: Rozwój
idei renesansu na dworze Henryka VIII. Już jako adiunkt,
Marek Smoluk włączył w zakres swoich badań naukowych
kolejny aspekt badawczy tj. edukacja a społeczeństwo
w dobie Tudorów i Stuartów. Owocem tej pracy stała się
rozprawa habilitacyjna pt.: Niższe warstwy angielskiego
społeczeństwa w pierwszej połowie XVII wieku: ich status,
życie rodzinne, tradycje i edukacja (Zielona Góra 2011).
Poza zagadnieniami związanymi z powyższymi nurtami
badawczymi, Pracownik naszego Zakładu analizował też
historię i kulturę angielskiej monarchii, co sprawia – jak
oceniają Jego Recenzenci – że dorobek naukowy dr. hab.
Marka Smoluka jest ciekawy i różnorodny.
Imponująco przedstawia się dorobek publikacyjny Naszego Kolegi. Znajdziemy w nim dwie monografie oraz pięć
rozdziałów w monografiach. Opublikował też 26 artykułów
naukowych w czasopismach recenzowanych, w tym: 21
w Polsce i pięć w wydawnictwach zagranicznych (Wilno,
Bratysława, Istambuł, Baku, Ateny). Wyniki swojej pracy
naukowej, dr hab. Marek Smoluk prezentował również podczas konferencji naukowych. Spośród 13 takich wystąpień,
pięć miało miejsce w instytucjach zagranicznych (Kowno,
Istambuł, Ateny, Lizbona, Wilno). Ponadto od października
2009 r. pełni funkcję Pełnomocnika Redaktora Naczelnego
International Journal of Academic Research na Polskę z ramienia Azerbejdżańskiej Narodowej Akademii Nauk, a od
stycznia 2010 r. jest współredaktorem czasopisma Journal
of Language and Literature (Baku).
W uznaniu zasług dla osiągnięć naukowych, dr hab. Marek
Smoluk był również zapraszany do wygłaszania wykładów
gościnnych zarówno w Polsce (na uniwersytetach w Olsztynie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu oraz na Politechnice Koszalińskiej), jak i za granicą (na uniwersytetach w Kownie,
Istambule, La Coruña, Alcalá, Madrycie, Almerii). Łącznie otrzymał zaproszenia do pięciu ośrodków naukowych
w Polsce i dziesięciu zagranicą.
Dr hab. Marek Smoluk pełni również dwie ważne funkcje
na Wydziale Humanistycznym. Od 2007 r. jest członkiem
wydziałowej komisji ds. egzaminów doktoranckich z języka
angielskiego. Ponadto pracuje jako wydziałowy koordynator programu LLP/Erasmus w Instytucie Neofilologii, gdzie
nadzoruje wymianę studentów w ramach tego programu.
Nie można tutaj pominąć Jego roli w nawiązaniu współpra-

cy z następującymi ośrodkami: Vilniaus Universitetas (Litwa), İstanbul Üniversites (Turcja), Universidad de A Coruna (Hiszpania), Universidad de Alcala, Madryt (Hiszpania),
Universidad de Almería (Hiszpania), Universidad Nacional
de Educaciòn a Distancia, UNED, Madryt (Hiszpania), Istanbul Kültür University (Turcja), Universidad de Castilla - La
Mancha (Hiszpania) oraz University of Milan (Włochy).
Panu dr. hab. Markowi Smolukowi gratulujemy sukcesu
oraz życzymy pomyślności w życiu osobistym i dalszych
owocnych osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
Leszek Szymański

__DR HAB. INŻ. ROBERT SMOLEŃSKI

__Robert Smoleński w Centrum Bezzałogowych Lotów Kosmicznych
NASA w Pasadenie, w tle łazik Curiosity na dwa miesiące
przed wystrzeleniem na Marsa (fot. z wydziału)

Miło nam poinformować, że 9 stycznia 2013 r. decyzją
Rady Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego naszemu koledze Robertowi Smoleńskiemu nadano stopień naukowy doktora
habilitowanego w dziedzinie elektrotechnika.
Robert Smoleński urodził się 28 czerwca 1973 r. w Krośnie Odrzańskim. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Dychowie, kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym
w Krośnie Odrzańskim. w 1992 r. podjął studia na Wydziale
Elektrycznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej (WSInż.) w Zielonej Górze, na kierunku elektrotechnika ze specjalnością
energoelektronika w elektroenergetyce. Dyplom magistra
inżyniera uzyskał w 1997 r. już na Politechnice Zielonogórskiej i został zatrudniony na stanowisku asystenta w obecnym Instytucie Inżynierii Elektrycznej.
Jego zainteresowania naukowe od samego początku koncentrowały się wokół zagadnień związanych z jakością energii elektrycznej i kompatybilnością elektromagnetyczną
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Nr 2 (204)

luty 2013

