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UNIWERSYTET Z IELONOGÓRSKI    n r  8  ( 2 0 0 )    p a ź d z i e r n i k  2 0 1 2

rozmowa z jm rektorem uniwersytetu zielonogórskiego prof. tadeuszem kuczyńskim
 /  program konferencji rektorów uniwersytetów polskich 

konferencja 
rektorów uni-
wersytetów 
polskich

p r o g r a m 
9 października 2012 r. – (wtorek)
od 1400  - przyjazd Gości

10 października 2012 r. - (środa)
1000-1200 - Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 
1500-1800

I sesja obrad - sala Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego:
• powitanie, przyjęcie porządku obrad
• wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr. 

hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego
• wybór Sekretarza KRUP
• Problematyka jakości kształcenia w kontekście Krajowych Ram 

Kwalifikacji – prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Uniwersytet 
Warszawski

• Prace nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
– prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Uniwersytet 
Warszawski, prof. dr hab. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rek-
torów Polskich

1620-1640    przerwa kawowa – Galeria Uniwersytecka

11 października 2012 r. - (czwartek)
900-1230

II sesja obrad - sala Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego:
• Kontrola zarządcza w Uniwersytetach – dr Artur Chełstowski, 

Z-ca Kanclerza Uniwersytetu Warszawskiego
• Informacja o pracach Międzyuniwersyteckiego Centrum Infor-

matyzacji – Ogólnopolski System Antyplagiatowy – prof. dr hab. 
Marek Kręglewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

• Finansowanie szkolnictwa wyższego w 2013 roku – prof. dr 
hab. Marek Ratajczak, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego

• powołanie prezydium UKA i przystąpienie Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach do UKA

• wymiana poglądów na temat nowych uregulowań dotyczących 
parametryzacji

• sprawy różne, w tym:
- metryki spraw – wyłączenie niektórych spraw dotyczących 

studentów i doktorantów z obowiązku tworzenia metryki – 
prof. dr hab. Marek Kręglewski, Uniwersytet im. Adama Mic-
kiewicza

- badanie losów absolwentów
- archiwa prac dyplomowych – prof. dr hab. Marek Kręglew-

ski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
• zamknięcie obrad

1000-1020    przerwa kawowa – Galeria Uniwersytecka
1230-1250    konferencja prasowa sala 205 (II piętro)
1330                pożegnanie i wyjazd uczestników konferencji

To zależy. A przede wszystkim zależy to 
od mojej żony. Jest to sprawa absolutnie 
podstawowa. Gdyby moja żona zgodziła się 
na zmianę miejsca pracy, to problem miał-
bym rozwiązany. Ale ona jest przywiązana 
do swojej pracy i nie będę w to ingerował. 
Tyle tylko, że ja nie widzę w tym żadnego 
problemu. Radzę sobie ze wszystkimi obo-
wiązkami rektora, żadnych dotychczas nie 
zaniedbałem. Jeżeli trzeba to jestem do dys-
pozycji i w sobotę, i w niedzielę. Mam świa-
domość tego, że obecność rektora w wielu 
przypadkach jest niezbędna, ale nie jest to 
dla mnie problem. Zresztą Zieloną Górę od 
Wrocławia dzielą tylko 2 godziny drogi. Przy 
okazji, chciałbym jeszcze wyjaśnić zarzut  
z jakim się spotkałem, że do Wrocławia wozi 
mnie kierowca. Przede wszystkim, każdy kto 
pełni funkcję szefa tak dużej instytucji jaką 
jest Uniwersytet, ma do dyspozycji kierowcę. 
I to jest naturalne, nikt tego faktu nie negu-
je. A ponieważ wprowadziłem na uczelni ob-
ostrzenia, jeżeli chodzi o wyjazdy samocho-
dami w celach służbowych, stwierdziłem, że 
mnie powinny dotyczyć one w takim samym 
stopniu jak innych. Do Wrocławia wozi mnie 
kierowca moim prywatnym samochodem, 
za moje pieniądze. Kosztuje mnie to nawet 
podwójnie, bo  zawozi mnie i w poniedzia-
łek musi po mnie przyjechać. Ale proszę mi 
wierzyć, że często, po całym tygodniu inten-
sywnej pracy, jestem już tak zmęczony, że po 
prostu bałbym się siadać za kierownicą.

 I jeszcze na zakończenie naszej rozmo-
wy – co Rektor najchętniej robi w czasie 
wolnym, jeżeli go w ogóle ma?
Przez wiele lat interesowałem się filozofią 

i etyką. Dopiero niedawno, kiedy zacząłem 
mieć trochę mniej czasu, odłożyłem książ-
ki z tej dziedziny. Zwłaszcza interesowała 
mnie etyka. Mam nawet kilka wspólnych pu-
blikacji z żoną – ona podchodziła do tema-
tu pod kątem psychologicznym, a ja  z ko-
lei pod kątem inżynieryjno-cywilizacyjnym.  
W efekcie opublikowaliśmy kilka całkiem cie-
kawych prac na ten temat (kilka ukazało się 
w j. angielskim, a jedna nawet po chińsku). 
Teraz, kiedy mam już tak bardzo mało czasu, 
interesują mnie zajęcia bardziej prozaiczne 
– lubię czytać, oglądać telewizję. Jak naj-
więcej czasu spędzać z żoną, no i pozostałą 
częścią rodziny. Mam wspaniałą córkę, zięcia, 
dwie wnuczki i trzecią w drodze, więc jak 
moglibyśmy nie spędzać razem czasu w każdy 
wolny weekend? A w tygodniu, w Zielonej Gó-
rze po prostu pracuję. Z pracy wychodzę ok. 
16.30 i w domu znowu siadam do komputera, 
albo do telefonu, czyli dalej pracuję. Ale nie 
narzekam. Mnie to pasjonuje.

Dziękuję za rozmowę.
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