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Pierwsza habilitacja
Na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji odbyło się 8 maja przed
Radą Wydziału pierwsze kolokwium habilitacyjne. Miało ono miejsce w niespełna rok
po uzyskaniu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk
technicznych w zakresie elektrotechniki.
Dr Wiesław Miczulski przedstawił monografię pt. „Pomiary impedancji metodą przetwarzania kątów przesunięć fazowych”. Recenzentami przewodu byli profesorowie:
– Janusz Gajda – AGH Kraków,
– Zygmunt Kuśmierek – Politechnika
Łódzka,
– Tadeusz Skubis – Politechnika Śląska,
– Marian Miłek – Uniwersytet Zielonogórski.
Kandydat wygłosił wykład habilitacyjny
„Odkrywanie wiedzy z danych pomiarowych”.
Wiesław Miczulski jest długoletnim nauczycielem akademickim, obecnie dyrektorem Instytutu Metrologii Elektrycznej.
W nowej kadencji powierzono mu obowiązki
prodziekana. Jest autorem lub współautorem
51 publikacji naukowych o zasięgu krajowym
i zagranicznym oraz 26 prac niepublikowanych z prac badawczych rządowych i dla
przemysłu. Poruszana w nich problematyka
badawcza dotyczy zagadnień teorii i konstrukcji inteligentnej aparatury pomiarowej,
ze szczególnym uwzględnieniem przetworników pomiarowych wielkości elektrycznych
i nieelektrycznych, w zakresie dyscypliny
naukowej elektrotechnika oraz zastosowań
metod sztucznej inteligencji (systemów ekspertowych) w technice w ramach dyscypliny
naukowej informatyka.
Przedmiot badań prowadzonych przez autora dotyczy problematyki analiz struktur
i algorytmów przetwarzania aparatury przeznaczonej do pomiaru wielkości elektrycznych, głównie impedancji oraz przetworników wielkości nieelektrycznych uwzględniających m.in. wymogi wynikające z pracy
w rozproszonych systemach pomiarowosterujących i wymogów stawianych przez
aplikacje informatyczne znajdujące się na
wyższych poziomach hierarchicznego modelu
informatycznego przedsiębiorstwa. Praca
badawcza obejmuje ponadto problematykę
projektowania
systemów
ekspertowych
wspomagających prowadzenie procesów
technologicznych. Stosowanie tego typu
aplikacji informatycznych związane jest
bezpośrednio z rozproszonymi systemami

pomiarowo-sterującymi, będącymi podstawowym źródłem danych dla systemów ekspertowych. Ponieważ o jakości systemu
ekspertowego decyduje w dużej mierze jakość bazy wiedzy, więc prowadzone prace
badawcze koncentrowały się na zagadnieniach związanych z metodami pozyskiwania
wiedzy od ekspertów, jej oceny i weryfikacji
oraz wymaganiach stawianych systemom
pomiarowym z poziomu systemów ekspertowych.
Wyniki tych prac zostały zastosowane

w praktyce (FSM Bielsko Biała, OBR ME
Zielona Góra, Huta Miedzi „Głogów”).
Dr W. Miczulski jest członkiem wielu
towarzystw naukowych i stowarzyszeń zawodowych. Jest laureatem nagrody ministra
za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych
oraz był wielokrotnie nagradzany nagrodami
rektora za osiągnięcia naukowo-badawcze
i dydaktyczne.
Rada Wydziału złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych o zatwierdzenie habilitacji.
ap
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Tytuł profesora dla Bazylego Tichoniuka
Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej
poinformowała o nadaniu tytułu naukowego
profesora Bazylemu Tichoniukowi, dyrektorowi Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej. Prof. B. Tichoniuk jest związany
z Zieloną Górą od 1990 r. Rozprawę habilitacyjną poświęcił Antroponimii południowej
Białostocczyzny w XV wieku. Jest cenionym
badaczem nazewnictwa obszaru Puszczy
Białowieskiej. Sylwetkę naukową nowo
mianowanego profesora zamieścimy w następnym numerze miesięcznika.
Gratulujemy!

Wewnątrz numeru zamieszczamy rozmowy z profesorami, którym 23 maja nadano
w Pałacu Prezydenckim tytuły profesora –
Marianem Adamskim (str. 7) i Bogusławem
Stankowiakiem (str. 48).
ap

Habilitacja Krzysztofa Maćkowiaka
Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych decyzją z 25
marca zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału
Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie
językoznawstwa
polonistycznego
drwi
Krzysztofowi Maćkowiakowi, adiunktowi
w Zakładzie Języka Polskiego Instytutu
Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jego kolokwium habilitacyjne, którego podstawą była monografia Słownik
a poezja. Z zagadnień świadomości leksykalnostylistycznej polskiego oświecenia oraz
kilkadziesiąt innych publikacji, odbyło się
5 grudnia 2001 r. Recenzentami dorobku
naukowego habilitanta byli: prof. UMCS dr
hab. Maria Wojtak, prof. Bogdan Walczak
(UAM) oraz prof. Jerzy Brzeziński (UZ),
jego promotor i doradca naukowy.
Krzysztof Maćkowiak urodził się 9 sierpnia 1963 r. w Poniecu. W 1982 r. rozpoczął
studia na filologii polskiej Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Zielonej Górze. Uczelnię
ukończył po pięciu latach. 2 sierpnia 1987 r.
złożył egzamin magisterski. Pracę zawodową
rozpoczął jeszcze w czasie studiów. Podjął ją
we wrześniu 1986 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu. 1 stycznia 1989 r. został

zatrudniony jako asystent w Zakładzie Języka
Polskiego IFP Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Zielonej Górze. W latach 1988 – 1992
przygotowywał pod kierunkiem prof. Jerzego
Brzezińskiego rozprawę doktorską. Na jej
podstawie doktoryzował się w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Jest więc jedynym
absolwentem polonistyki zielonogórskiej,
który pracując w naszej uczelni uzyskał
kolejne stopnie naukowe.
Dr hab. Krzysztof Maćkowiak jako badacz uprawia stylistykę językoznawczą oraz
historię języka polskiego. Głównym przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest
styl artystyczny polskiego oświecenia.
W swoim dorobku posiada blisko 40 prac
drukowanych, w tym 4 książki (Palma na
Saharze. Przyczynek do biografii literackiej
Ireny Szablewskiej, 1988, Ukształtowanie
leksykalno – stylistyczne polskiej bajki oświeceniowej, 1994; Język i styl w kręgu zainteresowań Edmunda Bojanowskiego, 2001;
wspomniana wyżej monografia Słownik
a poezja..., 2001), ponad 30 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz 2 recenzje. Teksty swe ogłaszała w najbardziej
prestiżowych periodykach polonistycznych,
m. in. w „Pamiętniku Literackim” i „Studiach
Historycznojęzykowych”.
Trzeba ponadto podkreślić znaczny doro-

bek Krzysztofa Maćkowiaka na płaszczyźnie
organizacji życia naukowego. Brał udział
w przygotowaniu kilku ogólnopolskich konferencji naukowych. Był jednym z głównych
organizatorów LV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbył się 67 czerwca 1997 r. w Zielonej Górze. Od 1995
r. wraz z drem Cezarym Piątkowskim współredaguje serię wydawniczą Studia o języku
i stylu artystycznym (redakcja naukowa Jerzy
Brzeziński).
Pracę naukową dr hab. Krzysztof
Maćkowiak łączy z działalnością regionalistyczną. Od wielu lat współpracuje z Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu. Przygotowuje wydawnictwa muzealne oraz koordynuje prowadzone przez
placówkę badania poświęcone południowej
Wielkopolsce. Ich efektem jest m. in. wydawany od 1991 r. rocznik „Grabonoskie Zapiski Regionalne”. Autorami zamieszczonych
w nim tekstów są przede wszystkim pracownicy różnych ośrodków akademickich oraz
instytutów PAN. Prof. Bohdan Walczak
w napisanej na potrzeby przewodu habilitacyjnego ocenie dorobku Krzysztofa Maćkowiaka stwierdził, że pismo jest najlepszym
spośród znanych mu periodyków regionalnych o charakterze stricte naukowym.
Jerzy Brzeziński
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