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Szanowny Panie Profesorze!
Szanowni Państwo!

Nadanie najwyższej godności akademickiej, jaką jest 
doktorat honoris causa, to doniosłe wydarzenie i wielkie 
święto dla uczelni. Stało się już tradycją Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego, że takie uroczystości celebrujemy 
zawsze w czerwcu. W tym bowiem miesiącu, a dokład-
nie 7 czerwca, co roku obchodzimy Dzień Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

Nasza młoda stażem, ale dojrzała dorobkiem Uczelnia 
nieustannie się zmienia. Ewoluuje. Możemy być dumni, 
ponieważ w marcu tego roku otrzymaliśmy ostatnie upraw-
nienie do doktoryzowania – z ochrony środowiska - które 
pozwoliło nam na pozostanie wśród elity uniwersytetów 
klasycznych. Uniwersytet Zielonogórski posiada uprawnie-
nia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowa-
nego w 5 dyscyplinach: astronomii, budownictwa, elektro-
techniki, historii i matematyki oraz do nadawania stopnia 
naukowego doktora w 15 dyscyplinach: astronomii, auto-
matyki i robotyki, biologii, budowy i eksploatacji maszyn, 
budownictwa, elektrotechniki, filozofii, fizyki, historii, in-
formatyki, inżynierii środowiska, literaturoznawstwa, ma-
tematyki, ochrony środowiska i pedagogiki.

Na naszych 10 Wydziałach powstają nowe kierunki. W tym 
roku, w październiku rozpoczną się zajęcia na kierunkach: 
inżynieria danych na Wydziale Matematyki, Informatyki  
i Ekonometrii (pierwsze w Polsce) oraz kulturoznawstwo 
na Wydziale Humanistycznym. Dzięki środkom pozyskanym  
z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz od Pre-
zydenta Miasta Zielona Góra modernizujemy nasze obiekty 
i budujemy nowe. Dobiega końca modernizacja Wydziału 
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Bardzo za-
awansowane są prace przy budowie Parku Naukowo –Tech-
nologicznego w Nowym Kisielinie. Jego cele to: tworzenie 
warunków do wykorzystania naukowego oraz przemysło-
wego potencjału regionu, pobudzanie rozwoju przemysłu  
i zaawansowanych technologii, wspomaganie przedsię-
wzięć mających na celu zbliżenie Polski, a w szczególności 
województwa lubuskiego, do Unii Europejskiej.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że podstawą wszelkich dzia-
łań i rozwoju są umysły wybitnych jednostek, które zmie-
niają naszą rzeczywistość. Czynią ją lepszą, ciekawszą  
i coraz dalej przesuwają granice poznania. Dla naszej spo-

łeczności akademickiej to wielki zaszczyt i honor, iż takie 
wybitne Osobistości polskiej nauki możemy wyróżnić tytu-
łem doktora honoris causa zielonogórskiej uczelni.

Dotychczas tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu 
Zielonogórskiego otrzymywali w kolejności Profesorowie: 
Tadeusz Kaczorek, Ryszard Tadeusiewicz, Julian Musielak, 
Henryk Tunia, Owen Gingerich, Jan Węglarz, Diethard Pal-
laschke, ksiądz biskup dr Adam Dyczkowski, oraz Marian 
Piotr Kaźmierkowski. 

Podczas posiedzenia, 18 kwietnia 2013 r., Senat Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego podjął uchwałę o nadaniu tytułu 
doktora honoris causa wybitnemu polskiemu uczonemu, 
matematykowi prof. dr. hab. Lechowi Górniewiczowi.

O przedstawienie sylwetki prof. Lecha Górniewicza, pro-
szę Pana dr. hab. Longina Rybińskiego, prof. UZ, Dziekana 
Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, wniosko-
dawcę honorowego przewodu doktorskiego.

__reKtor Uz Prof. t. KUczyńsKi


