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Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
był jednostką, w której przeprowadzone zostało postępo-
wanie habilitacyjne dr. hab. J. Uglika. Osiągnięciem na-
ukowym stanowiącym podstawę habilitacji była wydana 
przez IFiS PAN monografia pt. Aleksandra Hercena dyskurs 
o człowieku, czyli projekt rosyjskiej filozofii otwartej 
(„Filozofia Rosyjska” t. 8, 212 s.). Recenzentami dorobku 
habilitanta byli profesorowie: Jan Krasicki, Andrzej de La-
zari i Michał Bohun. Jako cel naukowy J. Uglik postawił 
sobie rekonstrukcję dzieła dziewiętnastowiecznego rosyj-
skiego myśliciela, A. Hercena, na fundamencie filozofii 
człowieka i ukazanie, że problem człowieka organizował 
horyzont teoretycznych poszukiwań tego filozofa. Stanowi 
to próbę, z jednej strony, zerwania z dominującym w li-
teraturze obrazem Hercena – „rewolucyjnego demokraty” 
czy historiozofa – utrwalonym w czasach ZSRR i czyniącym 
w ten sposób z myśliciela mało istotny element na mapie 
historii filozofii, z drugiej natomiast strony, pojawiła się 
szansa odświeżenia idei Hercena, ukazania ich ważności 
w praktycznym wymiarze egzystencjalnych i społecznych 
zagadnień współczesności. Aby osiągnąć ów podwójny cel 

koniecznym było udowodnienie, że twórczość Hercena nie 
stanowiła uporządkowanej struktury, ale konsekwentny, 
spójny i permanentnie wzbogacany zbiór twierdzeń, bę-
dący w istocie dyskursem o człowieku. Rozważania histo-
riozoficzne okazywały się wówczas jedynie wtórne wobec 
dociekań z zakresu filozofii człowieka. Jeśli więc myślenie 
Hercena o człowieku było programowo niegotowe, to po-
zwoliło to na nazwanie teoretycznej budowli rosyjskiego 
myśliciela projektem filozofii otwartej, nieprzybierającej 
na żadnym etapie rozwoju skończonej postaci systemu, 
negując tym samym filozofię systemową jako niezdolną do 
opisania podmiotowości człowieka. Dopóki bowiem czło-
wiek trwa i mozolnie oswaja rzeczywistość, dopóty wszel-
ka filozofia pozostanie otwarta, a jej opis świata będzie 
posiadał płynny charakter.

Nowym doktorom habilitowanym, którzy zasilili grono 
samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Humani-
stycznego, składamy gratulacje i życzenia dalszych sukce-
sów naukowych!

Tomasz Mróz

__Dr hab. Łukasz MŁyńczyk
Wydział humanistyczny, Instytut Politologii

Łukasz Młyńczyk jest absolwentem międzywydziałowych 
studiów politologicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim 
(2002). W 2009 r. obronił doktorat na Wydziale Nauk Po-
litycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, na podstawie dysertacji Koncepcje 
polityki regionalnej Polski w latach 1989-2004. Od 2010 r. 
jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teorii 
i Metodologii Badań Politologicznych Instytutu Politologii 
UZ. 17 stycznia 2017 r. decyzją Rady Wydziału Politologii 
i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu nadano mu stopień doktora habilitowanego 
nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce, na podsta-
wie monografii Między kreatywnością a próżnowaniem. Po-
lityczność dwóch typów idealnych (wyd. Elipsa: Warszawa 
2015) oraz oceny pozostałego dorobku naukowego, dydak-
tycznego oraz organizatorskiego.

Specjalizuje się w badaniach dotyczących metodologii 
badań politologicznych, metateorii oraz teorii polityki. Na-
leży do stosunkowo wąskiego grona polskich politologów 
łączących refleksję nad teorią polityki, analizę warsztatu 
badawczego politologa z historyczno-empirycznymi bada-
niami różnych procesów społecznych, w których pojawia 
się wymiar polityczności. W opiniach recenzentów prze-
wodu habilitacyjnego podkreślono, że zalicza się on do 
czołówki polskich badaczy w zakresie metodologii nauki 
o polityce jako metodologii szczegółowej. Jest autorem 
wysoko punktowanych artykułów naukowych w indeksowa-
nych czasopismach, a także publikacji wydanych w Szwecji 
i USA. Redaktor tematyczny czasopism naukowych „Athe-
naeum. Polskie Studia Politologiczne” oraz „Przegląd Na-
rodowościowy = Review on Nationalities”. Organizował 
i kierował szeregiem konferencji organizowanych przez 
Instytut Politologii UZ.

Od 2011 r. był promotorem 70 prac licencjackich na stu-
diach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Recenzował 

ponad 200 prac licencjackich oraz magisterskich. Od roku 
2013 sprawuję opiekę naukową nad kołem naukowym stu-
dentów i doktorantów w Instytucie Politologii UZ „Audiatur 
et altera pars”.

Od 1 października 2014 r. pełni stanowisko zastępcy dy-
rektora Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego 
ds. dydaktycznych. W ramach sprawowanej funkcji odpo-
wiadał za dostosowanie programu studiów politologicz-
nych pierwszego i drugiego stopnia do zasad Krajowych 
Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Opracował 
projekt i plan studiów uwzględniający wprowadzenie 
efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 
kompetencji społecznych. Sprawuje nadzór nad procesem 
dydaktycznym w Instytucie Politologii UZ, ze szczególnym 
uwzględnieniem obciążeń i ocen okresowych pracowników 
oraz zarządzania procesem studiowania. Odpowiadał także 
za promocję studiów w Instytucie Politologii oraz repre-
zentowanie go w odniesieniu do ww. spraw w kontaktach 
z interesariuszami zewnętrznymi, jak również w relacjach 
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Dwóch profesorów z Uz na liście 
100 najbarDziej wpływowych osób 
w ochronie zDrowia

Prof. dr hab. n. med. Maciej Banach z Wy-
działu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu i prof. 
dr hab. Zbigniew Izdebski z Wydziału Peda-
gogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu 
Zielonogórskiego znaleźli się na liście 100 
najbardziej wpływowych osób w polskiej 
medycynie. Prof. M. Banach na 24. pozycji, 
a prof. Z. Izdebski na 49. Przy czym należy 
podkreślić, że prof. Izdebski jest na tej li-
ście jedynym nie lekarzem. 

Profesor M. Banach jest kardiologiem spe-
cjalizującym się w zaburzeniach lipidowych 
i nadciśnieniu tętniczym i dyrektorem Insty-
tutu Centrum Matki Polki w Łodzi. Z Uniwer-
sytetem Zielonogórskim jest związany od 

z mediami. Zarządzał promocją pionierskiego w Polsce 
projektu „Politologia 40 plus”, który odniósł sukces rekru-
tacyjny, co zostało odnotowane i prezentowane przez naj-
większe media ogólnopolskie („Gazeta Wyborcza”, TVP2, 
„Wprost”) oraz naśladowane przez inne ośrodki uniwersy-
teckie w Polsce. Od 2012 roku jest członkiem Komisji ds. 
Jakości Kształcenia Wydziału Humanistycznego UZ. Cztero-
krotnie otrzymywał nagrody JM Rektora UZ za osiągnięcia 
organizacyjne.

Należy do Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Od 
roku 2010 pełni funkcję wiceprezesa Oddziału PTNP w Zie-
lonej Górze.

Jest stałym komentatorem politycznym. Zajmuje się 
również publicystyką polityczną. Wypowiada się na łamach 
ogólnopolskich dzienników i tygodników. Pełni funkcję sta-
łego eksperta Wiadomości TVP i Panoramy TVP, oraz rozgło-
śni Polskiego Radia 24, Programu 3 Polskiego Radia, ogól-
nopolskich portali internetowych: Wirtualna Polska oraz 
Interia, a także mediów regionalnych Polskiego Radia Za-
chód, Radia Index, TVP Gorzów Wlkp., „Gazety Lubuskiej” 
i Miesięcznika „Puls”.

Red.

prof. bogUsław banaszak 
sęDzią TrybUnałU sTanU

Prof. dr hab. Bogusław Banaszak – dziekan Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Zielonogórskiego został wybrany przez Sejm RP na sędziego 
Trybunału Stanu. Zajmie miejsce Rafała Sury, który zrezygnował z członko-
stwa w TS po wyborze do Rady Polityki Pieniężnej.

Sędziego Trybunału Stanu wybiera Sejm RP bezwzględną większością gło-
sów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 

 Również w styczniu br. prof. B. Banaszak został powołany w skład Zespołu 
Specjalistycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Zespół jest ciałem 
doradczym ministra Jarosława Gowina. Profesor będzie zajmował się m. in. 
opiniowaniem spraw związanych z finansowaniem działalności statutowej 
podmiotów podległych MNiSW dotyczących nauk humanistycznych, społecz-
nych i nauk o sztuce i twórczości artystycznej.
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