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__ Marek FurManek 

Dr hab. nauk humanistycz-
nych w zakresie pedagogi-
ki, prof. nadzwyczajny UZ.  
Z uczelniami zielonogórskimi 
związany od 1982 r., założy-
ciel i kierownik Katedry Me-
diów i Technologii Informa-
cyjnych (od 2001 r.), prodzie-
kan ds. organizacji i rozwoju 
(2012-14), współorganizator 
i współautor programu kształ-
cenia specjalności edukacja 
medialna i informatyczna 
oraz specjalności nowe me-
dia w komunikacji społecznej 
z językiem angielskim na kie-
runku pedagogika. Redaktor 

naczelny czasopisma „Pedagogika Mediów” (2004-2007) 
i redaktor serii wydawniczej Biblioteka Pedagogiki Mediów, 
autor ponad 70 prac naukowych, w tym współautor pod-
ręcznika akademickiego „Pedagogika” (2006). Jest specja-
listą w zakresie pedagogiki i edukacji medialnej, techno-
logii informacyjnych w oddziaływaniach pedagogicznych 
oraz mechanizmów medialnej komunikacji społecznej, 
a także problemów kształcenia na odległość. Promotor  
4 doktoratów w obszarze pedagogiki, recenzent wielu pro-
jektów, monografii i prac doktorskich. Członek towarzystw 
naukowych i rad naukowych m.in. Kognitywistyka i media 
w edukacji.

__ Jarosław wagner 

Doktor nauk humanistycz-
nych w zakresie pedagogiki 
(2009), absolwent Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej 
na kierunku zarządzanie 
i marketing (2001), ab-
solwent Uniwersytetu 
Zielonogórskiego na kie-
runku informatyka (2003). 
Pracownik Uniwersytetu 
Zielonogórskiego od 2001 r. 
w Katedrze Mediów i Tech-
nologii Informacyjnych UZ. 
Autor ponad dwudziestu 
artykułów naukowych. Spe-
cjalizuje się w pedagogice 
medialnej. Zaintereso-

wania naukowe skupione wokół problematyki związanej 
z kształceniem na odległość, oddziaływaniem mediów i tech-
nologii informacyjnych w edukacji, procesem komunikacji 
w procesie edukacji zdalnej. Metodyk zdalnego nauczania 
PUW. Administrator wydziałowej platformy e-learningowej 
oraz wydziałowego systemu ankietowego. Wydziałowy ko-
ordynator ds. współpracy zagranicznej z uczelniami w Hisz-
panii, Portugalii oraz Norwegii. Przewodniczący Komisji  
ds. ewaluacji jakości kształcenia.

zebrała redakcja

nowe władze dziekańskie 
wPsinoz

21 stycznia br. na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu odbyły się wybory uzupełniające, w wyniku których 
dziekanem WPSiNoZ został dotychczasowy prodziekan ds. organizacji i rozwoju dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ. Pro-
dziekanem został dr Jarosław Wagner.

Dotychczasowa dziekan WPSiNoZ dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ, zrezygnowała z pełnienia funkcji dzie-
kana z przyczyn osobistych.

nasi w złoteJ księdze nauk sPołecznych
Ukazała się publikacja pod tytułem Złota Księga Nauk Społecznych stanowiąca rozwinięcie wydanej w 2005 r. Złotej 

Księgi Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Ścisłych. Jest to publikacja (wydana pod sztandarem wydawnictwa Helion 
w Katowicach) zbierająca biogramy najbardziej znaczących polskich naukowców związanych z naukami społecznymi 
i ścisłymi. Do wąskiego grona dostali się badacze posiadający tytuł co najmniej doktora habilitowanego oraz pokaźny 
dorobek z pola szeroko rozumianych nauk społecznych (m.in. ekonomii, pedagogiki i nauki o polityce). W wydaniu tym 
znajdują się biogramy znanych i szanowanych profesorów Uniwersytetu Zielonogórskiego m.in. Wojciecha Pasterniaka, 
Wiesława Hładkiewicza, Daniela Fica oraz Bronisława Pasierba (byłego dyrektora Instytutu Politologii UZ).
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