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__członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP),
__członek Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Ener-

getyki (LTnRRE).
Dotychczas pełnione funkcje kierownicze:

__kierownik Zakładu Sztucznej Inteligencji w Technice, 
1993-1996;

__kierownik Zakładu Inżynierii Systemów, 1996-1999;
__prodziekan ds. studiów zaocznych, Wydział Elektrotech-

niki, Informatyki i Telekomunikacji, 2002-2005;
__dziekan, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Teleko-

munikacji, 2005-2012.
W okresie pełnienia przez prof. A. Pieczyńskiego funkcji 

dziekana na wydziale zrealizowano:
__uzyskanie uprawnień doktoryzowania w dyscyplinie auto-

matyka i robotyka,
__przygotowanie 4 wniosków o tytuł,
__przeprowadzenie 8 postępowań nadania stopnia doktora 

habilitowanego,
__przeprowadzenie 60 procedur nadania stopnia doktora 

nauk technicznych,
__uzyskanie akredytacji na pełny okres dla kierunków elek-

tronika i telekomunikacja, elektrotechnika,
__uzyskanie akredytacji z wyróżnieniem dla kierunku infor-

matyka na okres 10 lat,
__uruchomienie studiów I i II stopnia na kierunku automa-

tyka i robotyka,
__uruchomienie wraz z Wydziałem Mechanicznym studiów  

I i II stopnia dla kierunku inżynieria biomedyczna,
__rozwinięcie zakresu studiów III stopnia (doktoranckich)  

z dyscypliny elektrotechnika na informatyka, elektro-
technika, automatyka i robotyka,

__rozwinięcie międzynarodowej współpracy edukacyjnej  
i naukowej w ramach Studiów zintegrowanych realizowa-
nych w ramach sieci uczelni europejskich - Niemcy (Tech-
nische Hochschule Mittelhessen), Ukraina (Politechnika 
Lwowska), Estonia (Politechnika w Tallinie), Polska(UZ) 
oraz Litwa (Uniwersytet Gedymina w Wilnie),

__udział w przygotowaniu założeń i uruchomieniu Akade-
mickiego Inkubatora Przedsiębiorczości,

__udział w uruchomieniu Parku Naukowo-Technologicznego 
poprzez wsparcie udziału pracowników Wydziału w trzech 
centrach ulokowanych w Parku,

__udział w uruchomieniu projektu Telemedycyna i jego 
pierwszym etapie Teleradiologia.

__udział w uruchomieniu Parku Technologii i Logistyki Prze-
mysłu Interior w Nowej Soli,

__udział w uruchomieniu Klastra Archiwizacji Cyfrowej  
w Parku Interior,

__udział w budowanym klastrze Elektrotechniki, Informaty-
ki i Telekomunikacji przy Lubuskim Parku Przemysłowym,

__udział merytoryczny w przygotowaniu wniosku o uzyska-
nie środków na modernizację budynku dydaktycznego 
A-2,

__realizacja projektu „Zróbmy coś razem”, którego założe-
niem było rozwinięcie współpracy uniwersytetu z regio-
nalnym przemysłem,

__nawiązanie współpracy z wieloma przedsiębiorstwami 
przemysłowymi regionu,

__nawiązanie współpracy z 5 szpitalami w regionie, w tym 
z Wojewódzkim Szpitalem w Zielonej Górze,

__zorganizowanie Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Wy-
działów Automatyki i Robotyki, Elektrotechniki, Elektro-
niki i Informatyki,

__zorganizowanie Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka,
__zorganizowanie finału Ogólnopolskiej Olimpiady Euro-

elektra,
__współudział w zorganizowaniu okręgowego finału Olim-

piady Technicznej NOT,
__dynamiczne rozwijanie procesu włączania przemysłu do 

realizacji procesu edukacyjnego studentów wydziału - 
uruchamianie kolejnych Akademii.
Stan cywilny: żonaty (żona Teresa, dwie córki: Karolina  

i Honorata oraz dwie wnuczki: Marysia i Michalina).
Hobby: majsterkowanie, uprawa ogrodu, historia nowo-

żytna i muzyka poważna.

z  o b r a d  s e n a t u
__senat uniwersytetu zielonogórskiego na zwyczajnym 

posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2016 r. podjął następu-
jące uchwały:

__Nr 536 w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Senat jednogłośnie przyjął wnioskowa-
ną zmianę, po czym jednogłośnie podjął uchwałę nr 536 
z dn. 13.01.2016 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego

__Nr 537 w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyborczego 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Senat jednogłośnie pod-
jął uchwałę nr 537 z dn. 13.01.2016 r. Częścią regulaminu 
wyborczego jest kalendarz wyborczy

Treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej UZ pod 
adresem: http://www.uz.zgora.pl/ap/

__senat uniwersytetu zielonogórskiego na zwyczajnym 
posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2016 r. podjął następu-
jące uchwały:

__Nr 538 w sprawie określenia efektów kształcenia dla 
kierunku studiów pierwszego stopnia filologia, spe-
cjalność język francuski w komunikacji zawodowej  
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skimi. Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 550 z dn. 
27.01.2016 r.

__Nr 551 zmieniającą uchwałę nr 471 Senatu Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie 
przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w 
roku akademickim 2016/2017. Senat jednogłośnie przy-
jął wnioskowane zmiany, po czym jednogłośnie podjął 
uchwałę nr 551 z dn. 27.01.2016 r.

__Nr 552 w sprawie opinii dotyczącej zmian w struktu-
rze organizacyjnej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdro-
wiu. Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 552 z dn. 
27.01.2016 r.

__Nr 553 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyj-
nego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. Senat jed-
nogłośnie podjął uchwałę nr 553 z dn. 27.01.2016 r.

__Nr 554 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powoła-
nia Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego.  
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 554 z dn. 
27.01.2016 r.

Treść uchwał dostępna na stronie internetowej UZ pod 
adresem: http://www.uz.zgora.pl/ap/

__senat uniwersytetu zielonogórskiego na zwyczajnym 
posiedzeniu w dniu 24 lutego 2016 r. podjął następujące 
uchwały:

__Nr 555 zmieniająca uchwałę nr 455 Senatu Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 
wymiaru pensum nauczycieli akademickich oraz zasad ob-
liczania godzin dydaktycznych. Senat jednogłośnie przy-
jął wnioskowaną zmianę, po czym jednogłośnie podjął 
uchwałę nr 555 z dn. 24.02.2016 r.

__Nr 556 w sprawie przyjęcia planu inwestycyjnego Uni-
wersytetu Zielonogórskiego na rok 2016. Senat jednogło-
śnie podjął uchwałę nr 556 z dn. 24.02.2016r.

__Nr 557 w sprawie przyjęcia planu potrzeb remontowych 
i konserwacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 
2016. Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 557 z dn. 
24.02.2016r.

__Nr 558 zmieniająca uchwałę nr 34 Senatu Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie 
powołania Rady Wydawniczej. Senat jednogłośnie podjął 
uchwałę nr 558 z dn. 24.02.2016r.

__Nr 559 w sprawie określenia liczby miejsc na poszczegól-
nych kierunkach studiów stacjonarnych w Uniwersytecie 
Zielonogórskim na rok akademicki 2016/2017. Senat jed-
nogłośnie podjął uchwałę nr 559 z dn. 24.02.2016r. 

Treść uchwał dostępna na stronie internetowej UZ pod 
adresem: http://www.uz.zgora.pl/ap/
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z drugim językiem romańskim na Wydziale Humani-
stycznym. Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 538 z 
dn. 27.01.2016 r.

__Nr 539 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kie-
runku studiów pierwszego stopnia filologia, specjalność 
filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim na 
Wydziale Humanistycznym. Senat jednogłośnie podjął 
uchwałę nr 539 z dn. 27.01.2016 r.

__Nr 540 w sprawie wystąpienia o przyznanie uprawnie-
nia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku 
praca socjalna i określenia efektów kształcenia dla tego 
kierunku. Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 540 z dn. 
27.01.2016 r.

__Nr 541 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia 
na kierunku stosunki międzykulturowe i określenia efek-
tów kształcenia dla tego kierunku. Senat jednogłośnie 
podjął uchwałę nr 541 z dn. 27.01.2016 r.

__Nr 542 w sprawie wystąpienia o przyznanie uprawnie-
nia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kie-
runku pielęgniarstwo na Wydziale Lekarskim i Nauk  
o Zdrowiu. Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 542  
z dn. 27.01.2016 r.

__Nr 543 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stop-
nia na kierunku fizyka medyczna i określenia efektów 
kształcenia dla tego kierunku. Senat jednogłośnie podjął 
uchwałę nr 543 z dn. 27.01.2016 r.

__Nr 544 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia 
na kierunku energetyka komunalna na Wydziale Budow-
nictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska i określenia 
efektów kształcenia dla tego kierunku. Senat jednogło-
śnie podjął uchwałę nr 544 z dn. 27.01.2016 r.

__Nr 545 w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogiki, 
Psychologii i Socjologii studiów podyplomowych Naucza-
nie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wcze-
snoszkolnej i określenia efektów kształcenia dla tych 
studiów. Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 545 z dn. 
27.01.2016 r.

__Nr 546 w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycz-
nym studiów podyplomowych Archiwistyka i koordynacja 
czynności kancelaryjnych i określenia efektów kształce-
nia dla tych studiów. Senat jednogłośnie podjął uchwałę 
nr 546 z dn. 27.01.2016 r.

__Nr 547 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edu-
kacyjne związane z potwierdzaniem efektów uczenia 
się. Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 547 z dn. 
27.01.2016 r.

__Nr 548 w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach 
odpłatności za przeprowadzenie potwierdzenia efektów 
uczenia się. Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 548 z 
dn. 27.01.2016 r.

__Nr 549 w sprawie likwidacji kierunku studiów pierwsze-
go stopnia polityka publiczna prowadzonych na Wydziale 
Humanistycznym. Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 
549 z dn. 27.01.2016 r.

__Nr 550 w sprawie zasad podejmowania i odbywania 
kształcenia przez osoby niebędące obywatelami pol-


