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21 marca 144. elektorów wybrało rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego na kadencję 2012-2016. Po
głosowaniu w drugiej turze został nim prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński.
Po posiedzeniu indykacyjnym Kolegium Elektorów, w wyścigu do rektorskiego fotela pozostało
4 kandydatów. Już w pierwszej turze głosowania prof. Tadeusz Kuczyński otrzymał najwięcej głosów - 53,
następni, w kolejności byli: prof. Wojciech Strzyżewski - 49 głosów, prof. Józef Korbicz 22 głosy i prof.
Zbigniew Izdebski 19 głosów. Zgodnie z regulaminem wyborczym do drugiej tury przeszło dwóch kandydatów
z największą liczbą głosów.
Druga tura wyborów odbyła się, po krótkiej przerwie, jeszcze tego samego dnia. Wynik tego głosowania
dał zwycięstwo prof. Tadeuszowi Kuczyńskiemu - 84 głosy. Prof. Wojciech Strzyżewski otrzymał głosów 37.
21. elektorów oddało głos bez wskazania żadnego z kandydatów.
Tydzień później odbyły się wybory prorektorów. Wszystkie kandydatury, wysunięte przez rektora-elekta,
przeszły znaczącą przewagą głosów. I tak w kadencji 2012-2016 prorektorami będą:
> prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk - prorektor ds. jakości kształcenia,
> prof. dr hab. Janusz Gil - prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą,
> dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ - prorektor ds. rozwoju,
> prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski - prorektor ds. studenckich.
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nowy rektor
uniwersytetu
zielonogórskiego
prof. dr hab. inż. Tadeusz
Kuczyński

Tadeusz Kuczyński ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Wrocławskiej w 1976 r., a w 2003 r. uzyskał tytuł
profesora. Aktualnie pełni funkcję prorektora ds. nauki
i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 W latach 1994-2010 - członek Zarządu II Sekcji Technicznej (Budownictwa Rolniczego) Międzynarodowej
Organizacji Inżynierii Rolniczej (CIGR).
 W latach 2001-2004 - przedstawiciel Polski w Programie AFANET - SOCRATES w zakresie nauczania bioetyki
zwierząt; od 2003 r. udział w Komitecie Koordynującym
Programu.
 Od 2004 r. - udział w Komitecie Koordynującym Programu “Redefining the curricula for the multifunctional
rural environment – agriculture, forestry and the rural
society” (MRENet); także koordynator Grupy Roboczej
WP2a Development of curricula which address the expectations of society – Ethics.
 Od 2002 r. - praca w Komitecie Programowym Sieci Naukowej AGRORISK (Eliminowanie rolniczych zagrożeń
zdrowia i środowiska).
 W latach 2003-2008 - ekspert w grupach roboczych
działających w ramach UNECE CLRTAP TFEIP “Expert
Group on Ammonia Abatement” oraz “Expert Panel on
Agricultural Emissions”.
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 Od 2005 r. - ekspert w zakresie energii i środowiska
Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej.
 Od lipca 2007 r. - ekspert Podkomisji Sejmowej do
spraw rozpatrywania projektu ustawy O instrumentach
wspomagających redukcję emisji do powietrza gazów
cieplarnianych i innych substancji.
 Od marca 2008 r. - udział w grupie Task Force Reactive
Nitrogen (TFRN-2).
 Od lutego 2009 r. - udział w UNECE CLRTAP TFEIP Expert
Panel on Mitigation of Agricultural Nitrogen.
 Od grudnia 2008 r. - udział w Standing Committee on
Agricultural Research (SCAR) Collaborative Working
Group on Agriculture and Energy.
 Od października 2008 r. - przedstawiciel polskich NGOs
w pracach w Sewilli nad modyfikacją dokumentu BREF
dotyczącego intensywnej produkcji trzody chlewnej
i drobiu.
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 Od lipca 2007 r. do kwietnia 2010 r. - członek Rady Naukowej Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie.
 Od 2004 r. do 2008 r. - przedstawiciel Uniwersytetu
Zielonogórskiego w Komitecie Sterującym, a od 2008 r.
w Komitecie Zarządzającym 6 polskich uczelni (oprócz
UZ są to Politechniki: Gdańska, Śląska, Wrocławska,
Krakowska i Akademia Górniczo Hutnicza) oraz Electricite de France (EDF)-Polska i EDF Research and Development.
 Od czerwca 2007 r. do grudnia 2008 r. - prezes
Zielonogórskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Energii Odnawialnej.
 W latach 2006-2008 - współkoordynator projektu Innowacyjność podejmowanych działań w obszarze odnawialnych źródeł energii – projekt realizowany przez
Uniwersytet Zielonogórski, współfinansowany przez UE
w ramach EFS, priorytet II.
 W latach 2009-2011 - kierownik grupy zadań badawczych Projektu celowego: Miejski Budynek Jutra 2030,
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki

Nowe władze
na wydziałach
prof. Piotr Szurek
kw. I st. Bartłomiej Stankowiak

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Dziekan

prof. dr hab. inż. Janina
Stankiewicz
dr inż. Krzysztof Witkowski

Prodziekan ds.
jakości kształcenia
Prodziekan ds.
dr inż. Piotr Kułyk
studenckich
Wydział Elektrotechniki, Informatyki
i Telekomunikacji
Dziekan
dr hab. inż. Andrzej
Obuchowicz, prof. UZ
Prodziekan ds.
dr hab. inż. Andrei Karatkevich
jakości kształcenia
Prodziekan ds.
dr inż. Jacek Rusiński
rozwoju
Wydział Fizyki i Astronomii
Dziekan
Prodziekan

dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ
dr hab. Joanna Karczewska,
prof. UZ
dr hab. Bernadetta Nitschke,
prof. UZ
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Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Dziekan
prodziekan ds. nauki
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dr hab. inż. Jakub Marcinowski,
prof. UZ
dr hab. inż. Andrzej Greinert,
prof. UZ
dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Dziekan
Prodziekan ds. nauki
Prodziekan ds.
studenckich

dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ
prof. dr hab. Marian Nowak
dr Robert Dylewski

Wydział Mechaniczny
Dziekan
Prodziekan ds. nauki
Prodziekan ds.
studenckich

dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
dr hab. inż. Jerzy Mutwil, prof. UZ
dr inż. Dariusz Michalski

Wydział Nauk Biologicznych
Dziekan
Prodziekan ds. nauki
Prodziekan ds.
dydaktyki

prof. dr hab. Leszek Jerzak
prof. dr hab. Beata Gabryś
dr Artur Wandycz

Wydział Pedagogiki Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Dziekan

prof. dr hab. Giorgi Melikidze
prof. dr hab. Andrzej Drzewiński

Wydział Humanistyczny
Dziekan
Prodziekan ds. nauki
i jakości kształcenia
Prodziekan ds.
studenckich

Profesor T. Kuczyński jest autorem monografii i licznych artykułów z zakresu emisji zanieczyszczeń (głównie
związków azotu) i ich wpływu na środowisko, efektywnego
kształtowania mikroklimatu w budynkach inwentarskich,
inżynierii odnawialnych źródeł energii, etyki środowiska,
w tym środowiska zurbanizowanego.

prodziekan ds.
studenckich

Wydział Artystyczny
Dziekan
Prodziekan

i Szkolnictwa Wyższego (nr 6 ZR6 2009 C/07319).
 Od 1 października 2010 r. - udział w trzech zadaniach
Programu strategicznego NCBiR: Zintegrowany system
zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków w tym koordynator zadania badawczego nr 6:
Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla
budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł
ciepła na kwotę 4 mln zł.
 Od lutego 2012 r. - współkoordynator, wraz z dr hab.
inż. Grzegorzem Benyskiem, projektu Zielona Energia,
realizowanego przez Uniwersytet Zielonogórski i Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus na kwotę
ok. 1,1 mln Euro.

Prodziekan ds.
kształcenia
Prodziekan ds. organizacji i rozwoju
Prodziekan ds.
studenckich

dr hab. Ewa NarkiewiczNiedbalec, prof. UZ
dr hab. Grażyna Gajewska, prof.
UZ
dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ
dr Ewa Skorupka
esa

