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SZKOŁA NAUK
HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

PROREKTOR

Dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ (ur. 1952 r.) studia ukończył na zielonogórskiej WSP w 1977 r.
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskał w 1992 r.
w moskiewskiej Akademii Nauk Pedagogicznych. Był dyrektorem Instytutu Pedagogiki Społecznej
zielonogórskiej WSP w latach 1996-99. Jest autorem trzech monografii oraz licznych publikacji z zakresu
pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej wydanych w kraju i za granicą. Współpracuje naukowo
z ośrodkami w Rosji, Niemczech i Finlandii. Członek Zespołu Pedagogiki Pracy Komitetu Nauk
Pedagogicznych PAN.

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

Dziekan dr hab. Andrzej Tuchowski, prof. UZ (ur.1954), muzykolog i kompozytor, absolwent Aka-
demii Muzycznej we Wrocławiu, którą ukończył w zakresie teorii muzyki (1978) i kompozycji (1983).
W latach 1981-1982 odbył muzykologiczne studia podyplomowe na Uniwersytecie w Southampton (Anglia).
Stopień doktora i doktora habilitowanego w zakresie muzykologii uzyskał na Wydziale Historycznym Uni-
wersytetu Warszawskiego (odpowiednio: 1988, 1997). Z zielonogórską uczelnią związany od 1977 roku. Jest
autorem trzech książek oraz wielu artykułów i rozpraw publikowanych w Polsce, USA, Rosji i Wielkiej
Brytanii. Laureat Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego w Castelfidardo (Wlochy 2000) oraz
dwóch konkursów ogólnopolskich (Warszawa 1984, Czechowice-Dziedzice 1991). Nagroda Ministra Eduka-
cji Narodowej (1988 oraz 1998).

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Dziekan dr hab. Wojciech Peltz, prof. UZ (ur.1945) ukończył studia historyczne na UAM w Poznaniu,
tam się też habilitował z zakresu historii średniowiecznej Polski i Rusi w 1995 r. Na zielonogórskiej uczelni
pracuje od 1973 r. Specjalizuje się w historii średniowiecznej Europy Wschodniej (dzieje Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego, Wielkiego Księstwa Moskiewskiego). Duże zainteresowanie w środowisku historyków,
również poza Polską, wzbudziła jego praca „Suwerenność państwa w praktyce i doktrynie politycznej Rusi
Moskiewskiej (XIV-XVI w.)”. Jest organizatorem cyklicznych konferencji nt. Kultury rycerskiej w Europie
Środkowej i Wschodniej.

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Dziekan dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek, prof. UZ ukończyła Politechnikę Wrocławską
i Moskiewski Instytut Energetyczny, kierunek informatyka i matematyka stosowana (1981); habilitacja
z nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – Rosyjska Akademia Nauk (1996); pracuje w WSP Zielona
Góra od 1981 r., obecnie prof. nadzwyczajny w Katedrze Mediów i Technologii Informacyjnych. Jest specja-
listą w zakresie multimediów i ich oddziaływań. Zajmuje się badaniem struktur informacyjnych w komunika-
cie multimedialnym o hipertekstowym modelu dokumentu i przeznaczeniu edukacyjnym, problemami kształ-
cenia na odległość oraz edukacją medialna i informatyczną. Autorka monografii „Nowe technologie informa-
cyjne w edukacji”, współautorka podręcznika „Podstawy multimedialnych technologii informacyjnych” oraz
ponad 50 publikacji naukowych wydanych w Polsce i za granicą.

SZKOŁA NAUK
�CISŁYCH I EKONOMICZNYCH

PROREKTOR

Prof. dr hab. Marian Nowak (ur. 1950) studia matematyczne na UAM w Poznaniu ukończył w 1973 r.
Tam też się habilitował na Wydziale Matematyki i Fizyki w 1989 r. Tytuł profesora uzyskał w 2000 roku. Na
zielonogórskiej uczelni pracuje od 1992 r. Specjalnością naukową prof. Mariana Nowaka jest analiza funkcjonalna
i topologia. Jego badania dotyczą głównie struktury topologicznej przestrzeni funkcyjnych i topologicznej teorii
miary. Jest autorem ponad 50 artykułów opublikowanych w czasopismach o międzynarodowym zasięgu oraz
redaktorem dwóch sprawozdań konferencyjnych wydanych przez Uniwersytet w Barcelonie. Wygłaszał wykłady
na uniwersytetach w Chinach, Rosji, Hiszpanii i Niemczech. W latach 1999-2000 pełnił funkcję prorektora WSP,
a w latach 1993-1997 był dyrektorem Instytutu Matematyki WSP.


