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23 marca br. na Uniwersytecie Zielonogórskim 
odbyły się wybory uzupełniające na stanowisko 
prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą. 
Kolegium elektorów większością głosów zdecy-
dowało, że prorektorem ds. nauki i współpracy 
z zagranicą do końca kadencji (30.08.2016 r.) 
będzie prof. dr hab. Zdzisław Wołk. Zgodnie ze 
Statutem Uniwersytetu Zielonogórskiego kandy-
data zgłasza rektor spośród nauczycieli akade-
mickich posiadających bierne prawo wyborcze.

prof. dr hab. ZdZisław wołk 
prorektorem ds. nauki  
i współpracy Z Zagranicą

pROf.  ZdZ ISłaW WOłK pROREKTOREm dS.  NaUKI I WSpÓłpRacY Z ZaGRaNIcą

Prof. Zdzisław Wołk zajmuje się humanistycznymi aspek-
tami pracy zawodowej, kulturą pracy i poradnictwem zawo-
dowym. Z zielonogórską uczelnią jest związany od 35 lat.

Profesor jest autorem m.in. książek Kultura techniczna 
uczniów liceów ogólnokształcących (Zielona Góra 1990), 
Kultura pracy (Sulechów 2000), Poradnictwo zawodowe 
w edukacji młodzieży (Zielona Góra 2009), Kultura pracy, 
etyka i kariera zawodowa (Radom 2009),  Osoba długo-
trwale bezrobotna jako klient oporujący (Warszawa 2009). 
Ponadto jest redaktorem naukowym kilkunastu prac zbio-
rowych oraz ponad 150 artykułów naukowych i popularno–
naukowych. 

Przez wiele lat kierował Instytutem Pedagogiki Społecz-
nej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, 
a następnie był prorektorem WSP i potem Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. 

Od 2008 roku kieruje Katedrą Pedagogiki Społecznej 
(wcześniej Zakładem) na Wydziale Pedagogiki, Socjologii 
i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Profesor Wołk był współorganizatorem Uniwersytetu 
Zielonogórskiego i jego prorektorem w latach 2000-2004; 
wieloletnim kierownikiem jednostek organizacyjnych i na-
ukowych WSP w Zielonej Górze (potem UZ); projektodaw-

cą i uczestnikiem licznych ogólnopolskich pro-
gramów badawczych poświęconych aktywności 
pracowniczej i aktywizacji zawodowej, pomocy 
społecznej oraz  badaczem warunków życia lud-
ności województwa lubuskiego.

Prof. Z. Wołk jest autorem licznych ekspertyz dotyczą-
cych poradnictwa zawodowego oraz rekomendacji poświę-
conych aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Współorga-
nizatorem i kierownikiem naukowym Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku w Krośnie Odrzańskim, członkiem Rady Nauko-
wej UTW  w Zielonej Górze. Przez wiele lat był członkiem 
Prezydium Lubuskiego Towarzystwa Naukowego. Był też 
współzałożycielem i wiceprzewodniczącym Zarządu Głów-
nego Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego. 

Profesor ma w swoim dorobku około 200 prac nauko-
wych,  w tym 10 monografii i podręczników, jest redakto-
rem naukowym 13 prac zbiorowych.  Jest członkiem Rad 
Redakcyjnych czterech czasopism o zasięgu ogólnopol-
skim.

Profesor Wołk wypromował sześciu doktorów pedagogi-
ki, w kilkunastu przewodach doktorskich uczestniczył jako 
recenzent. 

Profesor Zdzisław Wołk jest absolwentem WSP w Zielo-
nej Górze. Żona - Bożena, dwie córki - Agata i Michalina, 
dwóch wnuków - Wiktor i Borys. W wolnych chwilach lubi 
malować. Cieszy go piękno przyrody i architektury.


