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Dziekan WyDziału PeDagogiki, Socjologii i nauk o zDroWiu
Dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ  
Ewa Narkiewicz-Niedbalec pochodzi z Łagowa Lubuskiego, jest absolwentką liceum ogólnokształ-

cącego, klasy o profilu matematyczno-fizycznym w Świebodzinie; absolwentką pedagogiki (1983)  
i filologii polskiej (1986) Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Doktorat (1993) i habilita-
cję (2008) z zakresu socjologii uzyskała na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Promotorem doktoratu był prof. zw. dr hab. Edward Hajduk, z którym od początku pracy zawodowej 
współpracowała. Pracuje w uczelni zielonogórskiej od 1983 r., najpierw jako asystent, następnie ad-
iunkt, ostatnio od 2009 r. jako profesor nadzwyczajny. W latach 1996-1999 pełniła funkcję prodzieka-
na ds. studenckich Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego, od 
1.10.2006 r. do 30.08.2012 r. pełniła funkcję prodziekana ds. organizacji i rozwoju Wydziału Pedago-
giki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ.

Profesor Narkiewicz-Niedbalec w latach 1991-1996 była kierownikiem Pracowni Metodologii Ba-
dań Społecznych Instytutu Pedagogiki Społecznej, obecnie, od 1.10.2011 r. jest ponownie kie-
rownikiem tego Zakładu. Prowadzi badania naukowe z zakresu socjalizacji poznawczej młodzie-
ży, przemian w szkolnictwie wyższym, uczestnictwa w kulturze studentów i udziału socjologów  
w debacie publicznej. W latach 1992-2002 była członkiem zespołu Instytutu Pedagogiki Spo-
łecznej WSP im. T. Kotarbińskiego, prowadzącego badania młodzieży polskiej i niemieckiej we 
współpracy z Instytutem Nauk o Wychowaniu Freie Universität w Berlinie. Jest autorką dwóch 
monografii, redaktorką lub współredaktorką 10 prac zbiorowych, autorką przeszło 50 artykułów 
naukowych. Kilkakrotnie była współorganizatorką konferencji i seminariów naukowych krajowych i międzynarodowych. 
Wypromowała kilkudziesięciu magistrów, jednego doktora (2010). Dwukrotnie, w latach 2005-2007 i 2008-2012 była 
rzecznikiem dyscyplinarnym ds. studentów UZ. W latach 2008-2012 była członkiem senackiej komisji ds. nauki.

Prof. Ewa Narkiewicz-Niedbalec od 1992 r., czyli od chwili powstania oddziału w Zielonej Górze, jest aktywnym człon-
kiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. W oddziale była najpierw skarbnikiem, a od 2000 do 2008 roku prze-
wodniczącą oddziału zielonogórskiego. Jako przewodnicząca oddziału była jedną z głównych organizatorek XIII Ogól-
nopolskiego Zjazdu Socjologicznego, który we wrześniu 2007 r. odbył się w Zielonej Górze, gromadząc blisko 1000 
uczestników. W 2006 i 2009 roku została wybrana do Zarządu Głównego PTS kolejno na dwie trzyletnie kadencje; 
Kadencję zakończyła w 2012 r. Od 2005 r. jest członkiem zarządu sekcji socjologii młodzieży i edukacji i była w składzie 
grupy inicjującej powołanie tej sekcji. W roku 2005 i 2006 została wybrana do jury nagrody im. F. Znanieckiego PTS na 
pracę magisterską z zakresu socjologii (w 2005 r. był przewodniczącą tego gremium). W 2010 r., 2011 r. i 2012 r. został 
wybrana do jury nagrody im. Stanisława Ossowskiego PTS, na najlepszą książkę młodego socjologa (do 35 roku życia). 
Pięciokrotnie uczestniczyła w Zjazdach Socjologicznych, dwukrotnie była członkiem komitetu organizacyjnego (2007 
– Zielona Góra, 2010 – Kraków), tej największej naukowej imprezy polskich socjologów. Od 1995 roku jest członkiem 
Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, a od 2009 r. członkiem zarządu LTN, od czerwca 2012 r. zastępcą prezesa LTN. Od 
2002 r. do 2012 r. była sekretarzem redakcji „Rocznika Lubuskiego” – czasopisma wydawanego przez LTN, notowanego 
na ministerialnej liście czasopism krajowych, Od 2012 r. jest zastępcą redaktora naczelnego tego czasopisma. 

Mieszka w Zielonej Górze, mąż – inżynier mechanik (absolwent WSI w Zielonej Górze), dwoje dorosłych dzieci – córka 
architekt (absolwentka Politechniki Wrocławskiej), syn – informatyk (absolwent UZ).
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WyDZIaŁ aRTySTycZNy

Prodziekan - kw. I st. Bartłomiej Stankowiak

WyDZIaŁ EKONOMII I ZaRZąDZaNIa
Prodziekan ds. nauki - dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ
Prodziekan ds. jakości kształcenia - dr hab. inż. Krzysztof 
Witkowski, prof. UZ
Prodziekan ds. studenckich - dr inż. Piotr Kułyk 

WyDZIaŁ ELEKTROTEcHNIKI, INFORMaTyKI  
I TELEKOMUNIKacJI

Prodziekan ds. jakości kształcenia - dr hab. inż. andrei 
Karatkevich, prof. UZ
Prodziekan ds. rozwoju - dr inż. Jacek Rusiński

WyDZIaŁ FIZyKI I aSTRONOMII

Prodziekan - prof. dr hab. andrzej Drzewiński

WyDZIaŁ HUMaNISTycZNy

Prodziekan ds. nauki i jakości kształcenia - dr hab. Joanna 
Karczewska, prof. UZ
Prodziekan ds. studenckich - dr hab. Bernadetta Nitschke, 
prof. UZ

WyDZIaŁ INżyNIERII LąDOWEJ I ŚRODOWISKa

Prodziekan ds. nauki - dr hab. inż. andrzej Greinert, prof. UZ  
Prodziekan ds. studenckich - dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ  

WyDZIaŁ MaTEMaTyKI, INFORMaTyKI I EKONOMETRII

Prodziekan ds. nauki  - prof. dr hab. Marian Nowak
Prodziekan ds. studenckich - dr Robert Dylewski

WyDZIaŁ MEcHaNIcZNy

Prodziekan ds. nauki - dr hab. inż. Jerzy Mutwil, prof. UZ
Prodziekan ds. studenckich - dr inż. Dariusz Michalski

WyDZIaŁ NaUK BIOLOGIcZNycH

Prodziekan ds. nauki - prof. dr hab. Beata Gabryś
Prodziekan ds. dydaktyki - dr artur Wandycz

WyDZIaŁ PEDaGOGIKI SOcJOLOGII I NaUK O ZDROWIU

Prodziekan ds. kształcenia - dr hab. Grażyna Gajewska, 
prof. UZ
Prodziekan ds. organizacji i rozwoju - dr hab. Marek Fur-
manek, prof. UZ
Prodziekan ds. studenckich - dr Ewa Skorupka
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