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Prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski ma 56 lat. Urodził się w Gubinie, obecnie województwo lubuskie. Jest
żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci. Ukończył studia politologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Tam też w
1983 r. uzyskał stopień doktora politologii. Habilitował
się w 1995 r. z nauk humanistycznych na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2000 r. uzyskał tytuł
naukowy profesora nauk humanistycznych. W 2001 r.
został profesorem zwyczajnym. W pracy naukowej zajmuje się pograniczem i stosunkami polsko-niemieckimi
w XX wieku, dziejami Ziemi Lubuskiej, historią polityczną Polski i powszechną XX wieku, integracją europejską. Jest autorem 8 książek, ponad stu artykułów naukowych oraz dziewięciu redakcji prac zbiorowych. Jego
książki i artykuły naukowe ukazywały się m.in. w takich
wydawnictwach jak Poznańskie, Sejmowe, większości
wydawnictw uniwersyteckich w kraju oraz w wydawnictwach niemieckich (Freie Universität w Berlinie, Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytetu
w Osnabrück).
Dotychczas wypromował dwunastu doktorów. Napisał ponad sześćdziesiąt recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, opinii w postępowaniu o tytuł naukowy oraz superrecenzji na zlecenie Centralnej Komisji ds. Tytułu
i Stopni Naukowych, dwie recenzje w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa. Wygłaszał referaty na osiemdziesięciu konferencjach naukowych, z których ponad połowa miała międzynarodowy charakter.
W 1997 r. był konsultantem naukowym programu badawczego pt. Odra jako krajobraz kulturowy realizowanego
przez rządy Polski i RFN. Uczestniczył w czterech polsko-niemieckich grantach naukowych i w pięciu polskich.
W latach 2001-2004 pracował w polsko-niemieckim zespole opracowującym koncepcję przestrzennego zagospodarowania pogranicza polsko-niemieckiego do 2020 roku Był jednym z czterech polskich ekspertów.
Od 1983 r. związany z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Zielonej Górze. W latach 1994-1999 był zastępcą dyrektora Instytutu Historii WSP ds. Naukowych, w latach 1999-2002 dyrektorem Instytutu Historii, w latach 2002-2005
był dziekanem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2005 r. jest rektorem Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Pracował w zespole Ministra Edukacji Narodowej ds. powołania UZ. Należy do kilku towarzystw
naukowych. Drugą kadencję jest członkiem Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Pięciokrotnie
otrzymywał nagrody Ministra Edukacji Narodowej. W 2001 r. otrzymał nagrodę historyczną tygodnika „Polityka”.
W 1999 r. otrzymał doroczną nagrodę prezydenta Zielonej Góry, w 2003 r. redakcji „Studiów Zielonogórskich”,
w 2004 r. został wybrany przez czytelników „Gazety Lubuskiej” Lubuszaninem Roku. Jest honorowym obywatelem gminy Gubin.

PROREKTOR
DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY
Z ZAGRANICĄ

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński (ur. 1951)
w 1976 r. ukończył studia na Wydziale Budownictwa
Lądowego Politechniki Wrocławskiej i uzyskał tytuł magistra inżyniera. Na tej samej uczelni w 1980 r. obronił
pracę doktorską. W 1995 r habilitował się na Akademii
Rolniczej we Wrocławiu w zakresie kształtowania środowiska. Od lutego 1999 r. zatrudniony w charakterze
profesora nadzwyczajnego na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Zielonogórskiej, gdzie w 1999 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu Inżynierii Rolniczej. Od stycznia
2000 r. do grudnia 2004 r. kierownik Zakładu Sieci i Instalacji Sanitarnych w Instytucie Inżynierii Środowiska
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Wydziału Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej. Od września 2002 r. dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Tytuł profesora uzyskał w listopadzie 2003 r., a w maju 2005 r. został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim.
Jego główne zainteresowania naukowe obejmują:
• zrównoważona gospodarka energią,
• inżynieria odnawialnych źródeł energii,
• przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu i jego skutkom,
• emisja zanieczyszczeń (głównie związków azotu) i ich wpływu na środowisko,
• etyka i społeczno środowiskowe aspekty kształtowania środowiska
Był promotorem 5 prac doktorskich, recenzentem 3 prac doktorskich, recenzentem i super recenzentem w 4 postępowaniach habilitacyjnych.
Był organizatorem i współorganizatorem, a także brał udział w komitetach naukowych i przewodniczył sesjom
wielu konferencji międzynarodowych
Od 1994 r. do chwili obecnej jest członkiem Zarządu II Sekcji Technicznej (Budownictwa Rolniczego) Międzynarodowej Organizacji Inżynierii Rolniczej (CIGR). W ramach tej organizacji w latach 2002-2004 pełnił funkcję przewodniczącego Międzynarodowej Grupy Roboczej „Sustainability in Animal Food Production”.
Od 2003 r. do 2004 r. brał udział w pracach Komitetu Koordynującego Program UE SOCRATES-AFANET, a od
2004 r. do 2006 r. w pracach Komitetu Koordynującego Program SOCRATES- MRENET, w którym pełnił jednocześnie funkcję przewodniczącego grupy roboczej zajmującej się zagadnieniami etyki kształtowania terenów
rolniczych i leśnych.
We wrześniu 2003 r. i w maju 2004 r. powołany na eksperta w grupach roboczych działających w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ “Expert Group on Ammonia Abatement” oraz “Expert Panel on Agricultural
Emissions”.
Od 2004r., jako przedstawiciel Uniwersytetu Zielonogórskiego bierze udział w pracach Komitetu Sterującego konsorcjum 6 polskich uczelni, Electricite de France (EDF) - Polska i EDF Research and Development, a od 2005 r.
zaangażowany jest w realizację jednego z czterech programów badawczych konsorcjum pt. Optymalizacja inwestycji EDF w Polsce pod kątem zapewnienia ich zgodności z koncepcją zrównoważonego rozwoju.
W latach 2005 – 2006 był przedstawicielem Ministra Nauki w Lubuskim Komitecie Monitorującym Programy Rozwoju Regionalnego.
W czerwcu 2007 r. został wybrany na prezesa Zielonogórskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Energetyki
Odnawialnej.
W lipcu 2007 r. został powołany na członka Rady Naukowej Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryﬁkacji
Rolnictwa w Warszawie, a w listopadzie 2007 r. na członka Komisji Ochrony Środowiska przy Poznańskim Oddziale PAN.

PROREKTOR
D S . R O Z W O J U
Dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ, (ur. 1949 r.)
w Zielonej Górze mieszka od września 1977 roku.
Szkołę średnią – Technikum Mechaniczno-Elektryczne – ukończył w klasie nukleonicznej w 1968 roku w
Bydgoszczy. Od 1968 roku do 1973 roku był studentem kierunku ﬁzyka na Uniwersytecie Wrocławskim,
które ukończył w 1973 roku. W latach 1973-1977 odbył studia doktoranckie w Instytucie Fizyki Teoretycznej
Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę doktorską obronił
w październiku 1977 roku. Od 1 września 1977 pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze.
Do 1996 roku był adiunktem – początkowo w Zakładzie
Fizyki Teoretycznej WSP, a później w Instytucie Fizyki
WSP TK. Rozprawę habilitacyjną obronił na Wydziale
Fizyki Uniwersytetu Sankt-Petersburgskiego w 1993
roku – jednym z jej recenzentów był uznawany w świecie za największy autorytet w zakresie teoretycznego
opisu rozpadów cząstek nietrwałych profesor Leonid A.
Khalﬁn. Od 1996 roku jest profesorem nadzwyczajnym
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