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JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA

DYREKTOR
Mgr Ewa Adaszyńska jest absolwentką filologii polskiej
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Ukończyła
studia podyplomowe z dziedziny bibliotekoznawstwa
i informacji naukowej na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalnością: biblioteki naukowe oraz na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalnością: marketing i zarządzanie w bibliotece
naukowej.
Od wielu lat pracuje w bibliotece uczelnianej. Pełniła funkcję zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Biblioteki Głównej WSP. W ostatnim roku była zastępcą dyrektora Biblioteki
Uniwersyteckiej.

STUDIUM NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH
KIEROWNIK
Mgr Jolanta Pacewicz-Johansson studia ukończyła w 1977
r. na Wydziale 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 Kolegium Języka Angielskiego
WSP w Zielonej Górze na stanowisku dyrektora Kolegium
jednocześnie pracując na ówczesnej WSI. W 1992 roku powróciła na WSI, na stanowisko kierownika Studium Języków Obcych. 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 techniki”). 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 międzynarodowym.

STUDIUM
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

KIEROWNIK
Mgr Władysław Leśniak (ur. 1953 r.) studia na AWF w Poznaniu – filia w Gorzowie Wlkp. ukończył w 1980 r. Studia
trenerskie odbył na AWF w Gdańsku, ukończył je w 1984 r. Na
uczelni pracuje od 1995 r. Wcześniej był nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 14 i Zespole Szkół
Mechanicznych w Zielonej Górze. Później był kierownikiem
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Zryw” i dyrektorem
Wojewódzkiego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Zielonej Górze. Długoletni trener, działacz i prezes
Okręgowego Związku Piłki Ręcznej.
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KIEROWNICTWO ADMINISTRACJI
DYREKTOR ADMINISTRACYJNY

Inż. Andrzej Rybicki (ur. 1949), studia mechaniczne
w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze ukończył
w 1976 r. W uczelni podjął pracę w 1977 r. na stanowisku zastępcy dyrektora administracyjnego. W 1991 r. zostaje dyrektorem administracyjnym WSI, a potem Politechniki. W 1999 r.
ukończył podyplomowe studia zarządzania szkolnictwem
wyższym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Jest organizatorem i prezesem Uczelnianego Towarzystwa
Społecznego. Od dwóch kadencji pełni funkcję prezesa Środowiskowego Klubu AZS.

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH

Inż. Henryk Michalak (ur. 1947) studia na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze ukończył w 1973 r. Pracę na uczelni rozpoczął w 1969 r., od 1991 r.
był zastępcą dyrektora administracyjnego. W pierwszym roku
funkcjonowania Uniwersytetu pełnił funkcję Dyrektora Biura
Rektora. W 2000 r. ukończył podyplomowe studia zarządzania
szkolnictwem wyższym na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie.
Od wielu lat jest trenerem uczelnianego zespołu tenisa stołowego AZS, od tego roku trenerem-koordynatorem zespołów
ligi państwowej.

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH - KWESTOR

Mgr Edyta Skrzypczak studia w zakresie zarządzania
i marketingu ukończyła w 1999 r. na zielonogórskiej WSP. Na
uczelni pracuje od 1997 r. na stanowisku kwestora, najpierw
WSP, a potem w Uniwersytecie. Z mandatu Ministra Nauki
pełni funkcję audytora wewnętrznego w sprawach wykorzystania środków finansowych na naukę. W 2001 r. ukończyła
podyplomowe studia z zakresu rachunkowości i kontroli finansowej na AE we Wrocławiu. Na tej samej uczelni jest na III roku
studiów doktoranckich w zakresie rachunkowości.
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