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WYbORY 2016

Wybory władz rektorskich i dziekańskich na kadencję 
2016-2020 mamy już za sobą. Rektor i prorektorzy wy-
brani zostali przez Kolegium Elektorów już 14 marca br. 
Dla porządku przypomnijmy, że władzę na Uniwersytecie 
Zielonogórskim ponownie (druga kadencja) będą pełnić: 
dotychczasowy rektor – prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyń-
ski i prorektorzy:
__ds. studenckich – prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski,
__ds. jakości kształcenia – prof. dr hab. inż. Magdalena 

Graczyk,

w y b o r y  2 0 1 6
__ds. rozwoju – dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ.

Po raz pierwszy do władz rektorskich dołączył prof. dr 
hab. Giorgi Melikidze – prorektor ds. nauki i współpracy  
z zagranicą.

Wybory dziekanów i prodziekanów rozpoczęły się na UZ 
7, a zakończyły 20 kwietnia. Na siedmiu wydziałach mamy 
nowych dziekanów, natomiast na pięciu dotychczasowi 
dziekani będą pełnić swoje funkcje drugą kadencję. Aktu-
alnie trwają wybory członków Senatu.

Nowe władze dziekańskie  
Na wydziałach UNiwersytetU 
zieloNogórskiego 
Na kadeNcję 2016-2020

Wydział Ekonomii i zarządzania  
wybory 7 kwietnia – nowy dziekan
dziekan dr hab. inż. Piotr kułyk, prof. Uz 
prodziekan ds. nauki dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ
prodziekan ds. jakości kształcenia dr. Paweł Szudra
prodziekan ds. studenckich dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko

Wydział Fizyki i astronomii  
wybory 7 kwietnia – nowy dziekan

dziekan prof. dr hab. andrzej drzewiński (dotychczasowy 
prodziekan) 
prodziekan dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ.

Wydział HUmanistyczny wybory 12 kwietnia

dziekan dr hab. sławomir kufel (II kadencja)
prodziekan ds. nauki i rozwoju dr hab. Jarosław Dudek, prof.UZ
prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia dr Nel Bielniak

Wydział PEdagogiki, PsycHologii i socjologii   
wybory 12 kwietnia

dziekan dr hab. marek Furmanek, prof. Uz (II kadencja)
prodziekan ds. studenckich dr hab. inż. Mariusz Kwiatkowski, 
prof. UZ 
prodziekan ds. organizacji i rozwoju dr Jarosław Wagner
prodziekan ds. kształcenia dr Elżbieta Kołodziejska

Wydział PraWa i administracji - wybory 12 kwietnia

dziekan prof. zw. dr hab. Bogusław Banaszak (II kadencja)
prodziekan ds. nauki i jakości kształcenia (ponownie) dr Piotr Mysiak
prodziekan ds. studenckich (ponownie) dr Robert Wysocki

Wydział BUdoWnictWa, arcHitEktUry i inżyniErii 
ŚrodoWiska  wybory 13 kwietnia – nowy dziekan
dziekan dr hab. inż. andrzej greinert, prof. Uz 
(dotychczasowy prodziekan ds. nauki) 
prodziekan ds. nauki dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ
prodziekan ds. studenckich (ponownie) dr hab. Marlena 
Piontek, prof. UZ

Wydział mEcHaniczny wybory 13 kwietnia
dziekan dr hab. inż. sławomir kłos, prof. Uz (II kadencja)
prodziekan ds. nauki dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, 
prof. UZ
prodziekan ds. studenckich dr inż. Piotr Gawłowicz

Wydział naUk BiologicznycH  
wybory 13 kwietnia - nowy dziekan

dziekan prof. dr hab. Beata gabryś (dotychczasowy 
prodziekan ds. nauki na Wydziale) 
prodziekan ds. nauki dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ, 
prodziekan ds. dydaktyki dr Elżbieta Roland.

Wydział lEkarski i naUk o zdroWiU  
wybory 18 kwietnia – nowy dziekan

dziekan dr hab. agnieszka zembroń-łacny, prof. Uz 
(dotychczasowy prodziekan ds. kształcenia)
prodziekan ds. nauki dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, 
prof. UZ
prodziekan ds. studiów i studentów dr Ewa Skorupka
prodziekan ds. klinicznych dr n. med. Paweł Jarmużek

Wydział artystyczny wybory 19 kwietnia - nowy dziekan

dziekan dr hab. Barbara literska, prof. Uz 
prodziekan dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ

Wydział matEmatyki, inFormatyki i EkonomEtrii - 
wybory 20 kwietnia

dziekan dr hab. longin rybiński, prof. Uz  (II kadencja)
prodziekan ds. nauki pozostał prof. dr hab. Marian Nowak
prodziekan ds. studenckich nadal będzie pełnić dr Robert 
Dylewski 

Wydział inFormatyki, ElEktrotEcHniki i aUtomatyki 
– wybory 20 kwietnia - nowy dziekan

dziekan dr hab. inż. marcin mrugalski, prof. Uz 
(dotychczasowy prodziekan ds. rozwoju)
prodziekan ds. rozwoju dr inż. Tomasz Gratkowski 
prodziekan ds. jakości kształcenia dr inż. Anna Pławiak-Mowna

zebrała Ewa Sapeńko


