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NOMINACJA PROFESORSKA
PROF. DR HAB. ANDRZEJ CEGIELSKI

Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2011 r. stopień doktora nauk matematycznych na podstawie rozPrezydent RP Bronisław Komorowski prawy doktorskiej Gry czasowe z niepełną informacją
przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława
nadał dr. hab. Andrzejowi Cegielskiemu Trybuły. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wytytuł profesora nauk matematycznych dziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, w wyniku kolokwium habilitacyjneGratulujemy! go, które odbyło się 13 kwietnia 1995 roku po przedłożeniu
rozprawy habilitacyjnej Metody relaksacyjne w problemach optymalizacji wypukłej. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: prof. dr hab. Lech Drewnowski
(UAM, Poznań), prof. Krzysztof Kiwiel (Instytut Badań
Andrzej Cegielski urodził się w 1953 roku w Olsztynie. Systemowych PAN, Warszawa), prof. Diethard Pallaschke
W Zielonej Górze mieszka od roku 1960. W roku 1971 zdał (Uniwersytet w Karlsruhe, Niemcy) i prof. Stefan Rolematurę w VII Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Gó- wicz (Instytut Matematyczny PAN, Warszawa). Tytuł prorze. Studia na kierunku matematyka stosowana na Wy- fesora nauk matematycznych otrzymał 18 kwietnia 2011
dziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki roku na wniosek Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i
Wrocławskiej ukończył w roku 1976 uzyskując tytuł ma- Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, a nominację
gistra inżyniera. Po studiach pracował przez rok w Insty- z rąk Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego odebrał
tucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej, a następnie, 16 maja 2011. Zainteresowania naukowe prof. Andrzew roku 1977 przeniósł się do Zielonej Góry, gdzie pracuje ja Cegielskiego obejmują teorię i metody optymalizacji.
do dziś, najpierw w Wyższej Szkoły Inżynierskiej, następ- Jego dorobek naukowy z zakresu rachunku wariacyjnego,
nie w Politechnice Zielonogórskiej i w końcu na Uniwer- teorii sterowania optymalnego, analizy nieliniowej, algesytecie Zielonogórskim. W latach 1978-1981 był uczest- bry liniowej, teorii macierzy, metod numerycznych, badań
nikiem studiów doktoranckich w Instytucie Matematyki operacyjnych, programowania matematycznego, teorii
Politechniki Wrocławskiej, gdzie 15 grudnia 1981 uzyskał gier, teorii operatorów i teorii punktów stałych zawiera
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46 pozycji, w tym 1 monograﬁę, 1 podręcznik akademicki, 21 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych, z czego 13 w czasopismach z tzw. listy ﬁladelﬁjskiej. W MathScinet, najbardziej popularnej na świecie
bazie publikacji matematycznych, można znaleźć dane bibliograﬁczne o 27 artykułach naukowych oraz informację,
że jego były one cytowane 36 razy przez 22 autorów. Dane
bibliograﬁczne prof. Cegielskiego są umieszczone również
w bazie SCI (Science Citation Index) oraz w RePEc (Research Papers in Economics), największej, niekomercyjnej
bazie bibliograﬁcznej dotyczącej ekonomii. Prof. Cegielski
współpracuje naukowo z wieloma ośrodkami zagranicznymi, m.in. z uczelniami w Izraelu (Haifa University i Technion – Israel Institute of Technology) i w Niemczech (Technische Universität Dresden i Technische Universität Ilmenau). Kilkakrotnie zapraszano go na elitarne konferencje
z zakresu optymalizacji, analizy nieliniowej i teorii punktów stałych, które miały miejsce w Kanadzie i w Izraelu
oraz na cykle wykładów na wielu uniwersytetach niemieckich. Był inicjatorem oraz organizatorem cyklu konferencji German-Polish Conference on Optimization, które
odbywają się od roku 1999 na przemian w Polsce i w Niemczech. Jest organizatorem sekcji Nonlinear Analysis na
konferencji Israeli-Polish Mathematical Meeting, która odbędzie się we wrześniu 2011 w Łodzi. Wielokrotnie przebywał na dłuższych zagranicznych stażach naukowych,
między innymi na uniwersytetach w Karlsruhe, Dreźnie,
Ilmenau (Niemcy) i na Uniwersytecie w Hajﬁe (Izrael).
Był promotorem w dwóch zakończonych przewodach doktorskich: Roberta Dylewskiego (w roku 2003) i Agnieszki
Suchockiej (w roku 2009). W roku 2007 Centralna Komisja
do Spraw Tytułu i Stopni Naukowych powołała go na recenzenta w przewodzie habilitacyjnym. Ponadto był recenzentem w 4 przewodach doktorskich oraz wnioskodawcą
w 2 przewodach o nadanie tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Zielonogórskiego: dla prof. Juliana Musielaka z UAM w Poznaniu i dla prof. Dietharda Pallaschke
z Uniwersytetu w Karlsruhe. Przygotował liczne recenzje
do czasopism międzynarodowych z tak zwanej listy ﬁladelﬁjskiej, między innymi do Computational Optimization
and Applications, Inverse Problems in Science and Engineering, Journal on Optimization Theory and Applications,
Linear Algebra and Applications, Mathematical Programming, Optimization, SIAM Journal on Optimization oraz
Zeitschrift für Analysis und ihre Anwendungen. Za działalność naukową był nagradzany Nagrodami Ministra (1987)
i Rektora (1997, 2009). W latach 1993-1999 był zastępcą
Dyrektora Instytutu Matematyki Politechniki Zielonogórskiej, a od roku 2005 jest Dziekanem Wydziału Matematyki,
Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Jest żonaty, jego żona, Elżbieta jest lekarzem, specjalistą w zakresie ginekologii i położnictwa, ma dwójkę
dzieci: Joanna (1977), która w roku 2001 ukończyła studia na kierunku lingwistyka stosowana na UAM w Poznaniu i Gustaw (1987), który w 2010 roku ukończył studia
na kierunku reżyseria dźwięku na UAM w Poznaniu, a następnie podjął studia na kierunku mechanika i budowa
maszyn na Politechnice Wrocławskiej. Ma ponadto dwójkę wnuków: Szymona (2002) i Katarzynę (2005). Posiada
patenty sternika jachtowego i pilota szybowcowego. Lubi
niewyczynowo chodzić po górach i jeździć na nartach
w Dolomitach.
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NOWA
HABILITACJA
DR HAB. ROBERT SKOBELSKI
Robert Skobelski urodził się w Gubinie, gdzie mieszkał
do 20 roku życia. W tym mieście ukończył szkołę podstawową, a następnie średnią (Technikum Mechanizacji Rolnictwa). Od roku 1990 studiował historię w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej
Górze. W 1995 r. zdał egzamin magisterski przedstawiając
pracę pt. Polityka zagraniczna Polski w latach 1945-1947,
napisaną pod kierunkiem naukowym prof. Zdzisław Wroniaka.
Po zakończeniu studiów przez rok pracował w Liceum
Ogólnokształcącym w Gubinie na stanowisku nauczyciela
historii. Od 1995 r. został również zatrudniony jako asystent w Zakładzie Historii Najnowszej Instytutu Historii
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. W orbicie jego zainteresowań znalazły się wówczas dzieje polityczne i gospodarcze powojennej Polski, zwłaszcza tzw.
Ziem Odzyskanych w czasach stalinowskich, czego owocem stała się rozprawa doktorska pt.: Ziemie Zachodnie i
Północne Polski w okresie realizacji planu sześcioletniego
(1950-1955). Praca, napisana pod kierunkiem prof. Czesława Osękowskiego, została obroniona w kwietniu 2000 r. na
Wydziale Humanistycznym zielonogórskiej WSP (jej recenzentami byli prof. dr hab. Hieronim Szczegóła i prof. dr
hab. Barbara Okoniewska). W formie książkowej rozprawa
ukazała się nakładem Oﬁcyny Wydawniczej Uniwersytetu
Zielonogórskiego w 2002 r.
16 maja 2000 r. uchwałą Rady Naukowej Wydziału Humanistycznego WSP Robert Skobelski uzyskał stopień naukowy
doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Jeszcze
w tym samym roku powołano go na stanowisko adiunkta w
Zakładzie Historii Najnowszej Instytutu Historii WSP w Zielonej Górze (od 2001 r. Uniwersytetu Zielonogórskiego),
gdzie pracuje do dnia dzisiejszego.
Po uzyskaniu stopnia doktora Robert Skobelski opublikował kilkadziesiąt rozpraw dotyczących różnych aspektów
historii politycznej, społecznej i gospodarczej PRL, Ziem
Odzyskanych, pogranicza polsko-niemieckiego oraz regionu lubuskiego po 1945 r. Jego artykuły ukazywały się m.in.
w Kwartalniku Historycznym, paryskich Zeszytach Historycznych, Przeglądzie Zachodnim i Roczniku Lubuskim. Od
pewnego czasu koncentrował się również na stosunkach
międzynarodowych powojennej Polski, przede wszystkim
na mniej znanym historiograﬁi obszarze jej relacji z państwami socjalistycznymi. Efektem badań w tym zakresie
stała się rozprawa habilitacyjna pt.: Polityka PRL wobec
państw socjalistycznych w latach 1956-1970. Współpraca –
napięcia – konﬂikty (Poznań 2010).
W ciągu kilku ostatnich lat Robert Skobelski wziął udział
w dwudziestu konferencjach naukowych (w tym sześciu
o charakterze międzynarodowym), organizowanych przez

