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Profesor Strzyżewski jest uznanym w Polsce ekspertem w zakresie heraldyki i sfragistyki. Opracował kilkadziesiąt
projektów herbów i flag dla różnych jednostek samorządowych (w tym herbu i flagi województwa lubuskiego). Jest
dwukrotnym laureatem nagrody za najlepszą w Polsce książkę z zakresu heraldyki. W badaniach sfragistycznych zajmuje się pieczęciami szlacheckimi i miejskimi. W prowadzonych badaniach naukowych koncentruje się również na
problematyce związanej z historią regionalną zwłaszcza dziejów Śląska i Ziemi Lubuskiej oraz dziejów miast. Jest
autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym siedmiu monografii.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i niemieckiego Towarzystwa „Herold” w Berlinie
Prof. W. Strzyżewski wypromował 5 doktorów, był promotorem ponad 100 prac magisterskich oraz wielokrotnym
recenzentem rozpraw habilitacyjnych i doktorskich.
Od początku pracy zawodowej jest związany z zielonogórskimi uczelniami - najpierw z Wyższą Szkołą Pedagogiczną,
następnie z Uniwersytetem Zielonogórskim. Profesor pełnił szereg funkcji organizacyjnych m.in. kierownika Zakładu
Historii XVI-XVIII wieku, zastępcy dyrektora Instytutu Historii, następnie od 2002 r. do 2005 r. dyrektora Instytutu Historii. W latach 2005-2012 był dziekanem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Prorektor ds. Jakości Kształcenia

Prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk
Magdalena Graczyk jest związana z zielonogórskim środowiskiem naukowym od 1975 roku,
ma za sobą 37-letni okres pracy naukowo-dydaktycznej w zielonogórskich uczelniach – najpierw
w Wyższej Szkole Inżynierskiej, następnie Politechnice Zielonogórskiej, a od 2001 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim. Stopnie naukowe - doktora nauk technicznych (1978 r.) oraz doktora habilitowanego nauk technicznych (1985 r.) uzyskała na Wydziale Inżynierii Ochrony Środowiska
Politechniki Wrocławskiej. Tam także zostało przeprowadzone postępowanie o nadanie jej tytułu
naukowego. Reprezentuje dyscypliny naukowe z pogranicza dwóch dziedzin - nauk technicznych
i ekonomicznych zajmując się inżynierią i ochroną środowiska oraz ekonomią środowiska i zarządzaniem środowiskowym na poziomie mikroekonomicznym.
Jej dorobek publikacyjny wynosi łącznie 139 pozycji. Jest autorem i współautorem 6 monografii, 24 rozdziałów w wydawnictwach zwartych, 109 artykułów opublikowanych w indeksowanych
czasopismach o krajowym i międzynarodowym obiegu. Ponadto jest autorką 2 patentów i ponad
40 prac niepublikowanych (koncepcyjnych projektów inżynierskich, ekspertyz i opinii wykonanych
na rzecz przemysłu oraz samorządów). Za działalność naukową uzyskała wiele nagród i wyróżnień
(m.in. nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodę Fundacji Prof. Goetla, wielokrotnie nagrody JM. Rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Politechniki Zielonogórskiej oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego). Jest także odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Wypromowała 4 doktorów (w tym obszarze także konsekwentnie realizuje swoje zainteresowania naukowe na styku dziedzin - dwóch doktorów wypromowała w naukach technicznych i dwóch
w naukach ekonomicznych).
Pełniła także wiele funkcji poza uczelnią (m.in. w latach 1994-1998 - funkcję eksperta w Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Środowiska, w latach 1999-2005 - funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
WFOŚiGW w Zielonej Górze). Jest wieloletnim członkiem Europejskiego Towarzystwa Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. W kadencji obejmującej lata 2008-2012 pełniła funkcję dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania,
a w obecnej kadencji (2012-2016) pełni funkcję prorektora ds. jakości kształcenia.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Prof. dr hab. Janusz Gil
Janusz Gil urodził się w 1951 r. - studia ukończył na Wydziale Matematyczno-Fizycznym WSP
w Rzeszowie, a studia doktoranckie i doktorat w 1983 r. na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Habilitację i profesurę uzyskał również na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego,
kolejno w latach 1988 i 1996.
Prof. Janusz Gil w Zielonej Górze pracuje od 1988 r., najpierw jako adiunkt w Instytucie Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej, później jako dyrektor Instytutu Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego, a obecnie prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Profesor Gil zajmuje się badaniem pulsarów i gwiazd neutronowych, a w szczególności ich promieniowaniem radiowym i rentgenowskim. Z jego inicjatywy 1 lipca 1989 r. powstało Zielonogórskie Centrum Astronomii, które było prekursorem Instytutu Astronomii UZ. Instytut pod kierownictwem prof. Janusza Gila stał się liczącym i znanym w kraju oraz na świecie ośrodkiem astronomii.
Profesor prowadził wykłady w wielu zagranicznych ośrodkach naukowych. Po obronie doktoratu
w 1984 r. wyjechał do Narodowego Centrum Radioastronomii w Charlottesville, USA. Następne lata 1985-1987 spędził na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Kentucky, USA. W latach 1991-1993 przebywał na stypendium Humboldta w Instytucie Radioastronomii Maxa Plancka
w Bonn. W 1997 roku wyjechał jako honorowy profesor wizytujący na Uniwersytet w Hong Kongu.
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

nr 8 (200)

październik 2012

