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Prof. T. Skura uczestniczył także aktywnie w wielu waż-
nych konferencjach zagranicznych, np. w Berlinie, Hel-
sinkach, Uppsali, Florencji, Lizbonie, Rio de Janeiro. Jest 
stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w USA oraz (wielo-
krotnie) Fundacji Humboldta w Niemczech. W życiu pry-
watnym lubi wędrować z żoną Grażyną po (zielonych) gó-
rach. Wspierają się we wszystkim.

Lilianna Kiejzik

SUKcESY NaSZYch pRacOWNIKÓW

__Profesor Marcin Witczak

__17 lipca 2015 r. postanowieniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, 
dr hab. Marcin Witczak z Wydziału Informatyki, 
Elektrotechniki i Automatyki otrzymał tytuł naukowy 
profesora nauk technicznych.

Prof. dr hab. Marcin Witczak urodził się w Zielonej Górze 
w 1973 r. Po zdaniu matury w Technikum Elektronicznym 
w Zielonej Górze studiował na Politechnice Zielonogórskiej. 
W 1998 r. ukończył studia na kierunku elektrotechnika na 
Wydziale Elektrycznym. W 2002 r. w Instytucie Cybernetyki 
Technicznej Politechniki Wrocławskiej uzyskał stopień dok-
tora w zakresie automatyki i robotyki (z wyróżnieniem). 
W 2007 r. na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Tele-
komunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymał sto-
pień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie 
elektrotechniki — diagnostyka procesów przemysłowych. 
Jego monografia habilitacyjna została wyróżniona Nagrodą 
Premiera RP. W 2013 r. pełnił zaszczytną funkcję profesora 

wizytującego w Universite de Lorraine (Nancy, Francja).
Od 1998 r. prof. Marcin Witczak jest zatrudniony na 

Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 
Uniwersytetu Zielonogórskiego (wcześniej Politechniki Zie-
lonogórskiej). Od 2012 r. jest kierownikiem studiów dokto-
ranckich w dyscyplinach informatyka, elektrotechnika oraz 
automatyka i robotyka. Jest również kierownikiem Zakładu 
Systemów Informatycznych i Obliczeń Inteligentnych.

Od 2004 r. jest członkiem Lubuskiego Towarzystwa Na-
ukowego, a od 2007 r. członkiem Komitetu Automatyki 
i Informatyki (wcześniej Cybernetyki Technicznej) PAN, od-
dział w Poznaniu. Od 2010 r. jest również członkiem IEEE.

Zainteresowania badawcze prof. Marcina Witczaka kon-
centrują się wokół automatyki ukierunkowanej na diagno-
stykę procesów i sterowanie tolerujące uszkodzenia. W 
ostatnich latach, wraz z zespołem, opracował szereg no-
watorskich rozwiązań umożliwiających realizację powyż-
szych zadań dla nieliniowych systemów dynamicznych.

Prof. M. Witczak jest autorem lub współautorem ponad 
150 prac naukowych, w tym 4 monografii, 24 artykułów 
w czasopismach z prestiżowej listy filadelfijskiej. Był wy-
konawcą lub kierował licznymi pracami w ramach grantów 
finansowanych przez Unię Europejską, Narodowe Centrum 
Nauki i Komitet Badań Naukowych. Był promotorem dwóch 
zakończonych przewodów doktorskich, w tym jeden z wy-
różnieniem, recenzentem w przewodach habilitacyjnych 
i doktorskich z dyscyplin informatyka oraz automatyka 
i robotyka. Był promotorem ponad 80 prac magisterskich 
i inżynierskich na kierunkach informatyka, automatyka 
i robotyka oraz elektrotechnika. Jest wykładowcą z zakre-
su m.in. diagnostyki technicznej i sterowania tolerującego 
uszkodzenia, metod sztucznej inteligencji w automatyce, 
jak również systemów SCADA.

Serdecznie gratulujemy nominacji.

NoWE HABIlItAcjE
__Dr hab. JarosłaW bąbka

Wydział Pedagogiki, Psychologii i socjologii

Na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu odbyło się kolokwium habilitacyjne dr. Jarosła-
wa Bąbki na podstawie książki Zachowania kooperacyjne u młodzie-
ży w okresie wczesnej adolescencji. Analiza porównawcza młodzieży 
pełnosprawnej i z różnymi ograniczeniami sprawności. Zielona Góra 
2012: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kolokwium 
zostało przyjęte jednomyślnie. Recenzentami w przewodzie habilita-
cyjnym byli: prof. UAM dr hab. Beata Jachimczak z Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. Ewa Jarosz z Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, prof. dr hab. Amadeusz Krause z Uniwersytetu 
Gdańskiego, prof. DSW dr hab. Małgorzata Sekułowicz z Dolnośląskiej 
Szkoły Wyższej we Wrocławiu.
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SUKcESY NaSZYch pRacOWNIKÓW

Dr hab. Jarosław Bąbka jest absolwentem pedagogi-
ki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Na 
początku pracy zawodowej był związany z Zakładem Dy-
daktyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, 
Zakładem Pedagogiki Przedszkolnej, a następnie Zakła-
dem Pedagogiki Specjalnej i Opiekuńczej Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Aktualnie jest zatrudniony w Katedrze 
Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej UZ.

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pe-
dagogiki uzyskał w 1999 r. w Instytucie Badań Edukacyj-
nych w Warszawie, na podstawie rozprawy zatytułowanej: 
Funkcje założone i rzeczywiste placówek realizujących za-
łożenia edukacji integracyjnej. Pracę tę przygotował pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Juliana Radziewicza.

Dr. hab. Jarosława Bąbkę od samego początku pracy na-
ukowej interesowała możliwość integracji wiedzy z peda-
gogiki i psychologii oraz pedagogiki specjalnej. Na jego za-
interesowania naukowe duży wpływ miała praca w Ośrodku 
Rehabilitacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Nie-
pełnosprawnej w Zielonej Górze w charakterze pedagoga, 
gdzie pracował z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową 
oraz intelektualną. W 1992 r. powierzono mu zadanie zor-
ganizowania przedszkola integracyjnego przy Ośrodku Re-
habilitacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Nie-
pełnosprawnej w Zielonej Górze, które było jedną z pierw-
szych takich placówek w regionie.

Jarosław Bąbka w kolejnych etapach rozwoju nauko-
wego podejmował zagadnienia dotyczące edukacji osób 
z różnymi ograniczeniami sprawności, a także problemy 
ich relacji z pełnosprawnymi. W całym Jego dorobku moż-
na się doszukać idei ujmowania wychowanka z niepełno-
sprawnością w perspektywie powiązanych ze sobą faz 
rozwoju, zgodnie z ideą „dziecko w dorosłym” „dorosły 
w dziecku”. Dorobek naukowo-badawczy dotyczy trzech 
obszarów problemowych. Pierwszy dotyczy edukacji in-
tegracyjnej dzieci w przedszkolu oraz klasach początko-
wych szkoły podstawowej. Całościowe ujęcie problematyki 
edukacji integracyjnej jako swoistej interwencji w proces 
socjalizacji dzieci, stanowi monografia: Bąbka J. Edukacja 

integracyjna dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych. 
Założenia i rzeczywistość. Poznań 2001: Wydawnictwo Fun-
dacji Humaniora. Drugi obszar dorobku naukowego dotyczy 
doświadczeń edukacyjnych młodzieży z niepełnosprawno-
ścią oraz ich znaczenia dla rozwoju psychospołecznego. 
Pokłosiem badawczych poszukiwań mieszczących się w tym 
obszarze problemowym są dwie prace zbiorowe: Człowiek 
niepełnosprawny w różnych fazach życia. Warszawa 2004: 
Wydawnictwo Akademickie „Żak” oraz Człowiek i jego 
rodzina wobec utraty zdrowia i sprawności. Lubin 2010: 
Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego (współredakcja 
z A. Nowicką). Trzeci obszar odnosi się do problematyki 
zachowań kooperacyjnych młodzieży pełnosprawnej oraz 
z niepełnosprawnością. Rezultatem badań realizowanych 
w ramach grantu habilitacyjnego MNiSW (NN 106 175 937) 
jest monografia Zachowania kooperacyjne niepełnospraw-
nych i pełnosprawnych adolescentów w sytuacjach zada-
niowych. Zielona Góra 2012: Oficyna Wydawnicza Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego.

Dr hab. Jarosław Bąbka jest autorem 80 opracowań na-
ukowych, w tym 23 artykułów naukowych i popularno-na-
ukowych oraz 14 rozdziałów w języku obcym, uczestnikiem 
ponad 40 konferencji naukowych w Polsce i za granicą oraz 
współrealizatorem 5 międzynarodowych projektów badaw-
czych i dydaktycznych. Ważnym aspektem w pracy peda-
gogicznej dr. hab. Jarosława Bąbki jest współpraca z insty-
tucjami, tj. przedszkolami i szkołami, na rzecz społecznej 
integracji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

Uzyskanie przez Pana Jarosława Bąbkę stopnia doktora 
habilitowanego nauk społecznych w zakresie pedagogiki 
specjalnej to również ogromny sukces Wydziału Pedagogi-
ki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, albowiem otwiera on szan-
se na uruchomienie dawno oczekiwanego kierunku studiów 
na naszym Uniwersytecie – pedagogiki specjalnej.

Serdecznie gratulujemy 
Zespół Katedry Opieki,  

Terapii i Profilaktyki Społecznej

NAgRodA PREzEsA KRAjoWEj  
IzBy gosPodARczEj dlA PRof. gRzEgoRzA 
BENysKA 

Podczas VI Kongresu Innowacyjnej Gospodarki prof. Grze-
gorzowi Benyskowi z Wydziału Informatyki, Elektrotechni-
ki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego przyznano 
Nagrodę Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej w kategorii 
„Innowacyjna Osobowość”.

Nagrodę przyznało Jury w składzie:
__Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej,
__Witold Bielecki, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego,
__Zbigniew Dworzecki, Szkoła Główna Handlowa,
__Michał Kleiber, były Prezes Polskiej Akademii Nauk,

__Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsiębiorczości.

Nagroda jest przyznawana osobom, których działalność 
koncentruje się na kreowaniu współpracy jednostek nauko-
wych z przedsiębiorstwami w celu budowy przewagi kon-
kurencyjnej. 

Gratulujemy!


