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WYDZIAŁ INŻYNIERII
LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

Dziekan prof. dr hab. inż. Henryk Greinert (ur. 1934 r.) ukończył studia w 1961 r. na Wydziale
Rolniczym Akademii Rolniczej w Szczecinie. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych
w dziedzinie gleboznawstwa uzyskał na tej samej uczelni w roku 1972. Tytuł profesora uzyskał w roku 1991
r. Na zielonogórskiej uczelni pracuje od  lipca 1979 roku. Utworzył zespół naukowy w Instytucie Inżynierii
Środowiska zajmujący się ochroną i rekultywacją gleb oraz dyscypliną dydaktyczną o tej nazwie. Jest to
uznane przez międzynarodową społeczność naukową uzupełnienie zakresu kierunku inżynieria środowiska.
Syntezą tych prac jest monografia Ochrona i rekultywacja środowiska glebowego, Zielona Góra 1999.
Kierownik Zakładu Odnowy Środowiska. Trzykrotnie wybierany na dziekana Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Sanitarnej. Autor wielu prac naukowych na rzecz gospodarki narodowej.

WYDZIAŁ MECHANICZNY

Dziekan prof. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński (ur. 1936) studia na Wydziale Mechaniczno–
Energetycznym Politechniki Wrocławskiej ukończył w 1958 r. Habilitację uzyskał w 1969 r. na Wydziale
Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej. Tytuł profesora otrzymał w 1983 r. Od 1994 r. pracuje
w Zielonej Górze. Wcześniej (1958 do 1994) był pracownikiem Politechniki Wrocławskiej, gdzie zajmował
się podstawowymi zagadnieniami analizy i projektowania maszyn i układów hydraulicznych. Opracowane
w prowadzonym przez niego Zakładzie metody, algorytmy i programy komputerowe znalazły zastosowanie
w przemyśle. W późniejszym okresie zajął się teorią i metodologią projektowania technicznego. Należy do
pionierów tej nauki w Polsce. Wprowadził elementy nowoczesnej nauki o projektowaniu do nauczania na
wydziałach mechanicznych Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Zielonogórskiej. W roku 1996
i ponownie w roku 1999 został wybrany dziekanem Wydziału Mechanicznego Politechniki Zielonogórskiej.

* * *

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIUM NAUKI J�ZYKÓW OBCYCH

Zastępca kierownika Studium mgr Jolanta Pacewicz-Johansson studia ukończyła w 1977 r. na Wy-
dziale Filologicznym (kierunek: filologia angielska) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Na WSI, a następnie Politechnice pracuje od 1979 r. W latach 1990-1992 pracowała w Nauczycielskim Ko-
legium Języka Angielskiego WSP w Zielonej Górze na stanowisku dyrektora Kolegium jednocześnie pracu-
jąc na ówczesnej WSI. W 1992 roku powróciła na WSI, na stanowisko kierownika Studium Języków Ob-
cych. Jest współautorką 5 skryptów do nauki języka angielskiego („English for Travelling”, „A Reader in
Civil Engineering” Part I and II, „Time for a Song”, „Elementy językowe typowe dla rejestru nauki i techni-
ki”). Jest laureatką nagród ministra i rektora za osiągnięcia dydaktyczne. Uczestniczyła kilkarotnie w stażach
językowych w Wielkiej Brytanii, organizowanych przez Britsh Council. Stworzyła profesjonalny zespół
lektorów, zapewniających wysoką jakość kształcenia. Tłumaczka licznych prac naukowych, broszur i albumu
o Politechnice, czuwa nad poprawnością językową trzech kwartalników naukowych o zasięgu międzynaro-
dowym.
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Zastępca kierownika Studium mgr Katarzyna Trychoń-Cieślak ukończyła studia filologii germań-
skiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w roku 1972. W październiku 1973 r. podjęła pracę
jako lektor języka niemieckiego w SPNJO WSP. Ukończyła studium podyplomowe metodyki nauczania
języków obcych w zakresie języka niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim przy Instytucie Lingwisty-
ki Stosowanej. Od roku 1995 pełniła funkcję kierownika SPNJO WSP TK w Zielonej Górze. Członek Senatu
uczelni od 1997 r. Regularnie bierze udział w seminariach i konferencjach poświęconych dydaktyce języków
obcych. Uczestniczyła w stażach językowych na uniwersytetach w Niemczech (Berlin, Lipsk, Getynga,
Bochum) oraz na Uniwersytecie Wiedeńskim. Jako tłumacz języka niemieckiego współpracuje z Lubuskim
Towarzystwem Naukowym. Wielokrotna laureatka nagród rektora za dzialalność dydaktyczno-
organizacyjną.


