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Ze smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy,
że 21 września 2004 roku
zmarł

dr hab. WERNER GAIDA
Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego,
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania
W Zmarłym straciliśmy długoletniego pracownika, współorganizatora procesu naukowo-dydaktycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, później w Uniwersytecie Zielonogórskim.
Profesor Werner Gaida był wysokiej klasy specjalistą z zakresu psychologii, o czym świadczą jego liczne publikacje,
tłumaczenia i szerokie kontakty z krajowym i zagranicznym środowiskiem naukowym.
Wspominając osobę Pana Profesora należy wspomnieć o jego długoletniej współpracy z Uniwersytetem w Leningradzie,
Instytutem Psychologii Uniwersytetu w Poczdamie.
Jego zainteresowania dotyczyły: eksperymentalnych badań z zakresu psychologii procesów poznawczych, szczególnie
percepcji wzrokowej i akustycznej, pomiaru w psychologii i diagnostyki psychologicznej. Zajmował się również wypaleniem zawodowym. Prace badawcze wykonane przez Profesora Wernera Gaidę znamionowała wysoka precyzja
i rzetelność metodologiczna.
W osobie Pana Profesora utraciliśmy cenionego wykładowcę i pracownika nauki, a także serdecznego kolegę. Będziemy
Go pamiętać jako wrażliwego człowieka, naszego przyjaciela, na co dzień osobę skromną i życzliwą.
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego składają
Dziekan, Prodziekan ds. Studenckich
oraz koleżanki i koledzy z Wydziału Zarządzania

Profesor
Werner Gaida
Z ogromnym smutkiem informujemy, że w dniu
21.09.2004 r. odszedł od nas Profesor Uniwersytetu
Zielonogórskiego Werner Gaida. Zmarły był wieloletnim
pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Pełnił wiele
funkcji kierowniczych, a ostatnio – Prodziekana ds. Nauki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Profesor Werner Gaida był wysokiej klasy specjalistą
z zakresu psychologii, o czym świadczą jego liczne
publikacje, tłumaczenia i szerokie kontakty z krajowym
i zagranicznym środowiskiem naukowym.
W swej karierze naukowej był ściśle związany z Uniwersytetem w Leningradzie, gdzie ukończył studia wyższe, a od roku 1962 pracował w Pracowni Psychologii
Przemysłowej. Tam też obronił swoją rozprawę doktorską nt. „Przestrzenne spostrzeganie i kodowanie wizualnej informacji”. Ze względu na jego walory, jako nauczyciela akademickiego o dużym doświadczeniu, zdobytym
podczas pracy w znaczącym ośrodku akademickim
w Leningradzie, cieszył się znakomitą opinią wśród
pracowników Wydziału Psychologii tamtejszego Uniwersytetu.
W 1994 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Tematem pracy habilitacyjnej Pana Profesora
była „Ewolucja poglądów i praktyka współczesnej
psychodiagnostyki”.
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Od lat 90-tych był związany z zielonogórskim
środowiskiem naukowym,
pracując najpierw w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Zielonej Górze, później
w Uniwersytecie Zielonogórskim.
Wspominając osobę Pana
Profesora
należy
wspomnieć o jego długoletniej
współpracy
z Instytutem Psychologii
Uniwersytetu w Poczdamie.
Jego zainteresowania dotyczyły: eksperymentalnych
badań z zakresu psychologii procesów poznawczych,
szczególnie percepcji wzrokowej i akustycznej, pomiaru
w psychologii i diagnostyki psychologicznej. Zajmował
się również wypaleniem zawodowym. Prace badawcze
wykonane przez Profesora Wernera Gaidę znamionowała wysoka precyzja i rzetelność metodologiczna.
W osobie Profesora Wernera Gaidy utraciliśmy cenionego wykładowcę i pracownika nauki, a także serdecznego kolegę. Będziemy Go pamiętać jako wrażliwego
człowieka, naszego przyjaciela, na co dzień osobę
skromną i życzliwą.
koleżanki i koledzy z Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Zielonogórskiego

