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SUKCESY NASZYCH PRACOWNIKÓWSENAT UZ

NOWI 
PROFESOROWIE
Z przyjemnością informujemy, że postanowieniem z 16 marca br.  

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda,  

nadał dr. hab. BOHDANOWI HALCZAKOWI  

z Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego,  

tytuł PROFESORA NAUK HUMANISTYCZNYCH  

w dyscyplinie historia.

JM Rektor  
wydał następujące zarządzenia:

 Nr 39 z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie 
nr 165 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 1 
października 2020 r. w sprawie powołania Rady Dyscypli-
ny Matematyka na okres od 1 października 2020 r. do 30 
września 2024 r.

 Nr 40 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie powołania Zespo-
łu do wdrożenia i monitorowania Planu Równości Płci dla 
Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 41 z dnia 5 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządze-
nie nr 26 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 
lutego 2021 r. w sprawie powołania Rady Użytkowników 
Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN na 
kadencję 2021-2025.

 Nr 42 z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie składu komi-
sji rekrutacyjnych oraz warunków przyznawania i zasad 
obliczania wysokości dodatku za pracę w postępowaniu 
rekrutacyjnym na studia wyższe od roku akademickiego 
2022/23.

 Nr 43 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządze-
nie nr 178 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
1 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Dyscy-
pliny Nauki o Zdrowiu na okres od 1 października 2020 r. 
do 30 września 2024 r.

 Nr 44 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządze-
nie nr 167 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
1 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Dyscy-
pliny Nauki o Polityce i Administracji na okres od 1 paź-
dziernika 2020 r. do 30 września 2024 r.

 Nr 45 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządze-
nie nr 172 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
1 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Dyscy-
pliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości na okres od 1 paź-
dziernika 2020 r. do 30 września 2024 r.

 Nr 46 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie trybu postę-
powania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków 
studentów, doktorantów oraz uczestników studiów pody-
plomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form 
kształcenia w Uniwersytecie Zielonogórskim.

 Nr 47 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie likwidacji kie-
runku studiów pierwszego stopnia europeistyka i stosunki 
transgraniczne prowadzonych na Wydziale Humanistycz-
nym.

 Nr 48 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie likwidacji stu-
diów podyplomowych „Uzależnienia behawioralne – dia-
gnoza i pomoc terapeutyczna” prowadzonych na Wydzia-
le Nauk Społecznych.

 Nr 49 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie likwidacji 
studiów podyplomowych „Edukacja i rehabilitacja osób 
z niepełnosprawnością intelektualną” prowadzonych na 
Wydziale Nauk Społecznych.

 Nr 50 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie likwidacji kie-
runku studiów pierwszego stopnia stosunki międzykultu-
rowe prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych.

 Nr 51 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie likwidacji kie-
runku studiów pierwszego stopnia komunikacja bizneso-
wa w języku rosyjskim prowadzonych na Wydziale Huma-
nistycznym.

 Nr 52 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie likwidacji kie-
runku studiów pierwszego stopnia inżynieria bezpieczeń-
stwa prowadzonych na Wydziale Mechanicznym.

 Nr 53 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie kalendarza re-
krutacyjnego na studia wyższe na semestr zimowy w roku 
akademickim 2022/2023.

 Nr 54 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie limitów przy-
jęć na studia wyższe w roku akademickim 2022/2023.

 Nr 55 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości 
opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyż-
szych i wysokości opłat za wydanie i uwierzytelnianie 
dokumentów na studiach wyższych rozpoczynających się 
w roku akademickim 2022/2023.

 Nr 56 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie dokumentów 
i procedur Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia.

 Nr 57 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie dokumen-
tów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na 
studia wyższe oraz szczegółowych unormowań dotyczą-
cych postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim 
2022/2023.

 Nr 58 z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 
174 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 1 paź-
dziernika 2020 r. w sprawie powołania Rady Dyscypliny 
Nauki Biologiczne na okres od 1 października 2020 r. do 
30 września 2024 r.

 Nr 59 z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 
190 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 14 paź-
dziernika 2020 r. w sprawie powołania wydziałowych rad 
programowych na Wydziale Humanistycznym.

 Nr 60 z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 
180 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 1 paź-
dziernika 2020 r. w sprawie powołania Rady Dyscypliny 
Językoznawstwo na okres od 1 października 2020 r. do 30 
września 2024 r.

Katarzyna Janas-Subsar 
Biuro Organizacyjne

ZARZĄDZENIA JM REKTORA

Prof. dr hab. Bohdan Halczak urodził się w 1959 r. 
w Zielonej Górze. Z tym miastem związana była również 
jego edukacja szkolna - w zielonogórskim Liceum Ogólno-
kształcącym nr 1 ukończył klasę o profilu humanistycznym, 
a w 1978 r. podjął studia w Instytucie Historii w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej (WSP), które ukończył z wyróżnie-
niem w 1982 r.

Jego celem była praca naukowo-dydaktyczna, jednak za-
trudnienie w charakterze asystenta, w Instytucie Historii 
WSP nie było w tym czasie możliwe. Początkowo pracował 
więc jako wychowawca w internacie, ucząc jednocześnie 
historii w zasadniczej szkole zawodowej, a później w jed-
nej z zielonogórskich szkół podstawowych. Pracę nauczy-
ciela łączył cały czas z aktywnością naukową. W 1982 r. 
zapisał się na seminarium doktoranckie przy Lubuskim 
Towarzystwie Naukowym w Zielonej Górze, prowadzone 
przez prof. Mariana Eckerta, który wywarł duży wpływ na 
rozwój naukowy Bohdana Halczaka. W 1987 r. został asy-
stentem w Zakładzie Dydaktyki Historii Instytutu Historii 
WSP w Zielonej Górze. Dalsza praca zawodowa prof. B. 
Halczaka do dziś jest związana z WSP, a od 2001 r. z Uni-
wersytetem Zielonogórskim. W 1989 r. uzyskał stopień dok-
tora nauk humanistycznych, a w 2001 r. stopień doktora 
habilitowanego. W 2004 r. został mianowany profesorem 
nadzwyczajnym. Początkowo pracował w Instytucie Hi-
storii, a następnie w Instytucie Politologii. Od 2014 r. jest 
związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

Dorobek naukowy prof. Bohdana Halczaka w zakresie pu-
blikacji książek obejmuje 5 monografii autorskich oraz 4 
monografie współautorskie. Opublikował też 55 autorskich 
artykułów naukowych w czasopismach, a 10 jest współau-
torem. Jego dorobek w zakresie publikacji obejmuje tak-

że 74 rozdziały w pracach zbiorowych (67 autorskich i 7 
współautorskich). Redagował samodzielnie 3 monografie 
zbiorowe i jest współredaktorem 11 monografii. Brał udział 
w 72 konferencjach naukowych, w tym 23 zagranicznych. 
Dorobek wydawniczy Bohdana Halczaka obejmuje także 
liczne pozycje o charakterze popularnonaukowym. Jest 
współautorem programów i podręczników szkolnych do na-
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