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Prof. Janina Stankiewicz przez wiele lat – w Oddziale Zielonogórskim - pełniła funkcję przewodniczącej Rady Na-
ukowej Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Ponadto aktywnie współpracuje w zakresie problematyki 
związanej z jej obszarem naukowym z zagranicznymi ośrodkami akademickimi i naukowymi, m.in., są to: UCL Univer-
site Catholique de Louvian w Belgii, University of Leicester oraz University of Manchester w Wielkiej Brytanii, czy też 
IUT w Saint Etienne we Francji. 

Jest uznanym autorytetem w środowisku akademickim, przez bardzo bogaty publikacyjny dorobek naukowy, na który 
składa się 10 książek, 255 artykułów naukowych opublikowanych w indeksowanych czasopismach międzynarodowe-
go i krajowego obiegu oraz 35 redakcji prac zbiorowych. Potwierdzeniem jej wysokich kwalifikacji jest wielokrotne 
(23 razy) wyróżnienie nagrodami naukowymi przez JM Rektora, najpierw WSI, a później Politechniki Zielonogórskiej  
i Uniwersytetu Zielonogórskiego, jak również odznaczeniami państwowym. Jest dydaktykiem niezwykle cenionym 
przez studentów, a wyrazem tego są wysokie oceny jakie otrzymuje w anonimowych badaniach ankietowych prowa-
dzonych systematycznie na Wydziale w ramach monitorowania jakości procesu kształcenia językowego na kierunkach: 
ekonomia i zarządzanie.

Dziekan WyDziału elektrotechniki, informatyki i telekomunikacji
Dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ 
Andrzej Obuchowicz urodził się w 1963 r. w Zielonej Górze. W 1987 r. ukończył kierunek fizy-

ka stosowana na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, stopień 
doktora fizyki uzyskał w 1992 r. w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej, a stopień doktora 
habilitowanego nauk technicznych w zakresie automatyki i robotyki - optymalizacja globalna i dia-
gnostyka techniczna - otrzymał na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w roku 2004.

Badania naukowe prof. Obuchowicza koncentrują się wokół metaheurystycznych metod prze-
szukiwań przestrzeni rozwiązań, zagadnień optymalizacji globalnej i adaptacji, obliczeń ewo-
lucyjnych, sztucznych sieci neuronowych, technik rozpoznawania obrazów oraz ich zastosowań  
w diagnostyce medycznej i technicznej.  Profesor jest autorem lub współautorem ponad 110 prac 
naukowych, w tym 2 monografii, ponad 30 artykułów w czasopismach (17 na liście filadelfijskiej), 
ponad 20 rozdziałów w wydawnictwach zwartych. Był wykonawcą lub kierował licznymi pracami 
w ramach grantów finansowanych przez Unię Europejską, NCN i KBN. 

Prof. Andrzej Obuchowicz jest zatrudniony na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Teleko-
munikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego (wcześniej Politechniki Zielonogórskiej i WSI) od 1992 
r. W latach 2005-2008 był prodziekanem ds. rozwoju tegoż wydziału. W latach 2005-2012 był kie-
rownikiem Studiów Doktoranckich w dyscyplinach: informatyka, elektrotechnika oraz automatyka 
i robotyka. W latach 2005-2008 był członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Jest 
sekretarzem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego (od 1994 r.), członkiem IEEE Computer Science 
Society (od 2008 r.), Komitetu Cybernetyki Technicznej PAN oddział w Poznaniu (od 2007 r.).

Dziekan WyDziału fizyki i astronomii
Prof. dr hab. Giorgi Melikidze
Giorgi Melikidze urodził się w Tbilisi (Gruzja) w 1953 r. W 1970 r., po ukończeniu szkoły średniej 

o profilu fizyczno-matematycznym, podjął studia na Wydziale Fizyki Tbiliskiego Uniwersytetu 
Państwowego. Pracę magisterską napisał w Instytucie Fizyczno-Technicznym im. A. F. Joffego na 
Wydziale Astrofizyki Teoretycznej w Leningradzie. Po studiach rozpoczął pracę w nowo powsta-
łym Centrum Astrofizyki Teoretycznej Abastumanskiego Obserwatorium Astrofizycznego. W latach 
1992-1996 pełnił obowiązki zastępcy dyrektora Obserwatorium. W 1983 r. obronił pracę doktorską 
na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Tbiliskiego, natomiast stopień Doctor of Sciences nadany w 1996 
r. przez The Board of Academic Experts of Georgia został w 1999 r. uznany przez Radę Wydzia-
łu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego za równorzędny ze stopniem naukowym doktora habilito-
wanego nauk fizycznych w Rzeczypospolitej Polskiej. Tytuł profesora nauk fizycznych otrzymał  
16 kwietnia 2004 r., a w 2008 r. został profesorem zwyczajnym w Instytucie Astronomii Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego.

Prof. Giorgi Melikidze z Zieloną Górą jest związany od 1996 r., kiedy to został zatrudniony  
w Centrum Astronomii im. J. Keplera w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego. 
W latach 2002-2008 był zastępcą dyrektora Instytutu Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego, a 
od 2008 r. do 31 sierpnia 2012 r. pełnił funkcję prodziekana ds. nauki na Wydziale Fizyki i Astro-
nomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Jest autorem ponad stu publikacji naukowych, w tym około sześćdziesięciu artykułów w czaso-
pismach z listy filadelfijskiej. Ponadto odnotował istotne osiągnięcia dydaktyczne - wypromował 
dwóch doktorów (kolejny przewód jest już otwarty), oprócz tego był promotorem wielu prac magisterskich. Był kie-
rownikiem oraz głównym wykonawcą kilku projektów badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Prowadzi 
bardzo szeroką współpracę naukową z wieloma ośrodkami, między innymi w USA, Francji, Niemczech, Gruzji itp.

Zainteresowania naukowe prof. Melikidze skupiają się wokół fizyki i astrofizyki plazmowej ze szczególnym uwzględ-
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nieniem zastosowań w teorii promieniowania pulsarów. Jest współautorem wielu pionierskich prac naukowych po-
święconych liniowej oraz nieliniowej teorii relatywistycznej plazmy elektronowo-pozytonowej. W wyniku tych badań  
w latach 1985-1992 razem ze współpracownikami opracował Model Plazmowy Emisji Pulsarów znany w literaturze jako 
„Model Gruziński”. W ostatnich latach wraz z międzynarodową grupą współpracowników zajmuje się badaniami róż-
nych aspektów astrofizyki pulsarów, mechanizmami powstawania radiowego, oraz rentgenowskiego i Gamma promie-
niowania, procesami zachodzącymi nad czapą polarną gwiazd neutronowych, generacją plazmy magnetosferycznej. 

Dziekan WyDziału humanistycznego
Dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ
Sławomir Kufel studia polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (obecnie 

Uniwersytet Rzeszowski) ukończył z wyróżnieniem w 1989 r. W latach 1989-90 był stypendystą 
Ministra ds. Młodzieży i Sportu. Historyk oraz teoretyk literatury i kultury, kognitywista, edytor – 
z Uniwersytetem Zielonogórskim (Wyższą Szkołą Pedagogiczną) związany od 1994 r. W roku 1997 
uzyskał doktorat, a w 2004 habilitację na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2006 r. jest profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Jest kierownikiem Zakładu Literatury Dawnej, Bibliotekoznawstwa i Edytorstwa, współtwór-
cą specjalności edytorstwo oraz kierunku studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.  
W latach 2004-2005 był dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej, natomiast w okresie 2005-2012 
prodziekanem ds. Nauki Wydziału Humanistycznego. 

Zainteresowania badawcze prof. S. Kufla skupiają się w obszarze nauk kognitywnych, a także na 
procesach literackich i kulturowych XVII-XIX wieku oraz edytorstwie. Jest twórcą metody badawczej 
– literaturoznawstwa kognitywnego, będącej nową propozycją w europejskich studiach nad litera-
turą. Ma w dorobku ponad 100 publikacji, w tym 6 monografii (dwie edycje krytyczne) oraz blisko 50 
artykułów. Zajmuje się również redakcją wydawniczą prac indywidualnych i zbiorowych (np. Historii 
Zielonej Góry). Sprawuje opiekę promotorską nad dwoma otwartymi przewodami doktorskimi oraz 
kilkoma przygotowywanymi rozprawami. Uczestniczył też, bądź uczestniczy, w międzynarodowych 
projektach badawczych, prowadził wykłady gościnne, animował wydarzenia kulturalne (Francja 

– Paryż, Versailles, Caen; Włochy – Lecce; Szwajcaria – Fribourg; Niemcy – Frankfurt/Oder, Potsdam). Był członkiem- 
założycielem Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym, uczestniczy w radach naukowych czasopism, 
w latach 2008–2009 przewodniczył Radzie Naukowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze. 

Prof. Kufel posiada też duży dorobek w zakresie działalności dziennikarskiej, promującej literaturę i kulturę regio-
nu – w latach 2001–2011 był członkiem zespołu redakcyjnego i redaktorem naczelnym Lubuskiego Pisma Kulturalno- 
Literackiego „Pro Libris”, w którym debiutowało wielu późniejszych, znanych także w Polsce, autorów. Ponadto brał 
udział w pracach Jury Lubuskiego Wawrzynu Literackiego (2004 – 2006), a w czasach studenckich współtworzył Grupę 
Poetycką „Draga”, której członkowie powołali następnie do życia kwartalnik „Fraza”.

Najważniejsze publikacje: Nad „Ziemiaństwem polskim” Kajetana Koźmiana. Interpretacje i konteksty (2000), Twór-
czość poetycka Adama Jerzego Czartoryskiego (2003), Fragmenty mozaiki. Szkice i materiały z czasów oświecenia 
(2009), Wprowadzenie do literaturoznawstwa kognitywnego (2011).

Dziekan WyDziału inżynierii ląDoWej i ŚroDoWiska
Dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ
Jakub Marcinowski urodził się w 1954 r. w Gorzowie Wlkp. W 1974 r. ukończył Technikum Melio-

racji Wodnych w Gorzowie Wlkp. i wytypowany przez swoją szkołę jako najlepszy uczeń, został 
przyjęty bez egzaminów na studia na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki 
Wrocławskiej. W roku 1979 ukończył studia z wyróżnieniem. Jeszcze w trakcie studiów rozpoczął 
studia doktoranckie na wydziale, na którym studiował. W 1982 r. uzyskał stopień doktora nauk 
technicznych w dyscyplinie budownictwo na podstawie rozprawy zatytułowanej Stateczność po-
włoki konoidalnej. Po rocznej pracy w biurze projektów w 1983 r. został zatrudniony na stano-
wisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Pracował w Zakładzie 
Wytrzymałości Materiałów prowadząc zajęcia z zakresu bloku przedmiotów związanych z mecha-
niką budowli. 

W latach 1988-1990 pracował na stanowiskach profesorskich w uczelniach Iraku (Mosul Univer-
sity w Mosulu i Saddam University for Engineering and Science w Bagdadzie). W 2000 r. uzyskał 
stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo na podstawie roz-
prawy habilitacyjnej zatytułowanej Nieliniowa stateczność powłok sprężystych. W lutym 2002 r. 
został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Wrocławskiej. 

Od października 2002 r. prof. J. Marcinowski jest pracownikiem Instytutu Budownictwa Uni-
wersytetu Zielonogórskiego. W latach 2002-2007 kierował Zakładem Konstrukcji Budowlanych.  
W październiku 2007 r. został wybrany dyrektorem Instytutu Budownictwa. Od września 2008 
roku sprawował funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu 

Zielonogórskiego. W kwietniu 2012 r. został wybrany dziekanem na kolejną kadencję.
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