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opracowanie metodyki implementacji systemów klasy ERP zorientowaną na poprawę produktywności procesów  
w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
opracowanie metodyki ciągłej poprawy efektywności działania systemów informatycznych w przedsiębiorstwie pro-
dukcyjnym,
ocenę efektywności zastosowania systemów wspomagania decyzji w inżynierii produkcji, 
budowę algorytmów do efektywnego zarządzania zasobami w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Profesor Sławomir Kłos jest konsultantem w zakresie wdrażania systemów klasy ERP, zarządzania projektami i efek-

tywnego zarządzania procesami - od 1991 r. realizował projekty, wdrożenia lub doradztwo w blisko 50 przedsiębior-
stwach krajowych i zagranicznych. W latach 1996-2012 był Prezesem Zarządu firmy doradczej. Odbywał stypendia 
i prowadził wykłady gościnne między innymi w Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt, Fachhochschule Mittweida, 
Technische Universität Cottbus, University of West Bochemia Pilzen. W latach 2007- 2010 pełnił funkcję dyrektora 
Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kierował lub brał udział w wielu projektach nauko-
wo-badawczych i edukacyjnych, m.in.:
1.Sieć współpracy i wymiany wiedzy w zakresie działań edukacyjnych, Europejski Fundusz Społeczny, ZPORR Działanie 

2.6, Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer) Wiedzy. No:Z/2.08/II/2.6/05/04/U/04/05,
2.Rozwój innowacji w województwie lubuskim – Platforma Działań Edukacyjnych, Europejski Fundusz Społeczny, ZPORR 

Działanie 2.6, Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer). No: Z/2.08/II/2.6/09/05/U/10/06,
3.Projekt Leonardo da Vinci the EQF as a Framework Linking the Different Qualifications Systems of Production Manag-

ers Together,
4.Wytwarzanie Prototypu Platformy Usług e-Biznesowych (e-PUB) – na zlecenie firmy Max Elektronik S.A., w ramach 

programu Initech realizowanego w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „IniTech”, finan-
sowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy ZPB/8/67012/IT2/10,

5.„Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego – Bądź Spin Off’em lub Spin Out’em” (Umowa nr 29/
PMKI/DP/30-11.10/2011), projekt realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Kreator 
innowacyjności – wsparcie innowacyjnej, przedsiębiorczości akademickiej.
Prof. Sławomir Kłos jest autorem lub współautorem 138 publikacji naukowych, w tym 12 monografii i 20 artykułów  

w czasopismach krajowych i zagranicznych. 

Dziekan WyDziału nauk Biologicznych
Prof. dr hab. Leszek Jerzak
Leszek Jerzak w latach 1974-1978 uczęszczał do VII Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Gó-

rze. Ukończył studia na kierunku biologia w WSP w Słupsku (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy). 
Z zielonogórską uczelnią jest związany już od 1982 r., kiedy to rozpoczął pracę jako asystent 
na Wydziale Pedagogicznym zielonogórskiej WSP. Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskał 
w Instytucie Ekologii PAN w 1990 r., a stopień doktora habilitowanego w 2003 r. (Wydz. Biologii 
i Nauk o Ziemi UMK). 15 sierpnia 2011 r. Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk 
biologicznych (procedurę przeprowadzono na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu). Jego praca na-
ukowa skupia się na problematyce ekologii ptaków. Ponieważ jednym z gatunków, który zaczął 
spektakularnie zasiedlać miasta w latach 80. XX wieku była sroka, stała się ona obiektem badań 
wielu naukowców na świecie. Populacja zielonogórska wykazuje najwyższe zagęszczenia w Pale-
arktyce. Dlatego stała się doskonałą populacją wzorcową do badań nad procesem synurbizacji. 
Głównym problemem badawczym współczesnej ekologii jest wyjaśnienie czynników i mechani-
zmów regulujących liczebność populacji roślinnych i zwierzęcych. Dlatego tak cenne są dla badań 
gatunki, które nagle zwiększają swoją liczebność. Można „łatwiej” zaobserwować czynniki, które 
pozwalają na „wyrwanie” się gatunkowi spod kontroli. W 1995 r. L. Jerzak zorganizował w Zielo-
nej Górze pierwszą międzynarodową konferencję poświęconą ekologii sroki. W konferencji wzięli 
udział naukowcy nawet z odległych Stanów Zjednoczonych i Japonii. Obecnie prowadzi badania 

nad ekologią bociana białego - gatunku wskaźnikowego (jego obecność świadczy o jakości środowiska). Brał udział  
w wielu konferencjach międzynarodowych poświęconych ekologii ptaków.

Prof. L. Jerzak jest autorem 4 monografii oraz rozdziałów w 36 innych monografiach naukowych i skryptach akade-
mickich. Opublikował także wiele artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. Profesor jest obecnie redak-
torem znanego czasopisma International Studies on Sparrows, którego wydawanie przeniesiono w 2005 r. do naszej 
Uczelni. Brał udział w wielu zagranicznych konferencjach naukowych m.in. w Jokohamie, Manchesterze, Bradford, 
Pekinie, Chemnitz, Vilm, Antalii i Rydze. Prezentował także wykłady na zaproszenie m.in. Royal College for Surgeons 
in Ireland, Trinity University w Dublinie, Universitaet Vechta, Uniwersytetu w Bursie oraz Universitat Potsdam. Jest 
wieloletnim prezesem zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Zielonej Górze. Wspólnie z miejscowymi przyrodnikami 
doprowadził do powstania Muzeum Bociana Białego w Kłopocie, gm. Cybinka. Zasługą prof. Jerzaka jest też powstanie 
Krzesińskiego Parku Krajobrazowego i PK „Łuk Mużakowa”. Profesor koordynował też wiele projektów związanych  
z aktywną ochroną przyrody - we współpracy LOP i UZ prowadził między innymi projekt poświęcony ochronie płomy-
kówki i nietoperzy w obiektach sakralnych woj. lubuskiego. W 2006 r. za zasługi w ochronie przyrody prof. Leszek 
Jerzak otrzymał prestiżowy medal im. Wiktora Godlewskiego. Był głównym inicjatorem utworzenia Zielonogórskiego 
Ogrodu Botanicznego. Pełni funkcję przewodniczącego Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego.
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