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nowe władze uniwersytetu
zielonogórskiego na lata
2016-2020
władze rektorskie

Rektor
Uniwersytetu
Zielonogórskiego
Prof. dr hab. inż. Tadeusz
Kuczyński
Tadeusz Kuczyński urodził się w 1951 r. we Wrocławiu. W 1976 r.
ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Wrocławskiej.
W roku 2003 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.
Z zielonogórską uczelnią związany jest od 1999 r. W latach 2002-2008 był dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej
i Środowiska, a w 2008-2012 prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Członek Rady Naukowej Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie od lipca
2007 r. do kwietnia 2010 r. Od 2004 r. do 2008 r. przedstawiciel Uniwersytetu Zielonogórskiego w Komitecie Sterującym, a od 2008 r. w Komitecie Zarządzającym 6 polskich
uczelni (oprócz UZ są to Politechniki: Gdańska, Śląska,
Wrocławska, Krakowska i Akademia Górniczo Hutnicza)
oraz Electricite de France (EDF)-Polska i EDF Research and
Development. Prezes Zielonogórskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Energii Odnawialnej od czerwca 2007 r. do
grudnia 2008 r. Koordynator Zadania 6. Projektu strategicznego NCBiR „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków” w latach 2010-2012.
Współkoordynator projektu partnerskiego „Zielona Energii” – FRAME – w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – POWT Polska–Brandenburgia w latach 2012-2014.
Autor monografii i licznych artykułów z zakresu emisji
zanieczyszczeń (głównie związków azotu) i ich wpływu
na środowisko, efektywnego kształtowania mikroklimatu
w budynkach inwentarskich, inżynierii odnawialnych źródeł energii, etyki środowiska, w tym środowiska zurbanizowanego. W latach 1994-2010 członek Zarządu II Sekcji
Technicznej (Budownictwa Rolniczego) Międzynarodowej
Organizacji Inżynierii Rolniczej (CIGR). Przedstawiciel Polski w Programie AFANET - SOCRATES w zakresie nauczania
bioetyki zwierząt w latach 2001-2004; od 2003 r. udział
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w Komitecie Koordynującym Programu. Od 2004 r. udział
w Komitecie Koordynującym Programu „Redefining the
curricula for the multifunctional rural environment - agriculture, forestry and the rural society” (MRENet); także
koordynator Grupy Roboczej WP2a Development of curricula which address the expectations of society - Ethics. Od
2002 r. udział w Komitecie Programowym Sieci Naukowej
AGRORISK (Eliminowanie rolniczych zagrożeń zdrowia i środowiska). Od 2003 r. do 2008 ekspert w grupach roboczych
działających w ramach UNECE CLRTAP TFEIP „Expert Group
on Ammonia Abatement” oraz „Expert Panel on Agricultural Emissions”. Ekspert w zakresie energii i środowiska
Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody
Chlewnej od 2005 r. Od marca 2008 r. udział w grupie Task
Force Reactive Nitrogen (TFRN-2). Od lutego 2009 r. w UNECE CLRTAP TFEIP Expert Panel on Mitigation of Agricultural Nitrogen. Od grudnia 2008 r. w Standing Committee on
Agricultural Research (SCAR) Collaborative Working Group
on Agriculture and Energy. Od października 2008 przedstawiciel polskich NGOs w pracach w Sewilli nad modyfikacją
dokumentu BREF dotyczącego intensywnej produkcji trzody chlewnej i drobiu.
Ma żonę, córkę i trzy wnuczki.
Od 1 września 2012 r. pełni funkcję Rektora Uniwersytetu
Zielonogórskiego.

Prorektor
ds. Studenckich

Prof. dr hab. Wojciech
Strzyżewski
Wojciech Strzyżewski urodził się i wykształcił w Zielonej
Górze. Jest absolwentem historii zielonogórskiej Wyższej
Szkoły Pedagogicznej. Od 1984 r. był zatrudniony w Instytucie Historii WSP. W 1990 r. obronił rozprawę doktorską,
a w 1999 r. odbył kolokwium habilitacyjne (w zakresie hi-
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storii nowożytnej) na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu. Od 2001 r. profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W 2010 r. uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych,
w następnym roku został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.
W prowadzonych od lat badaniach zajmuje się naukami
pomocniczymi historii i dziejami wczesnonowożytnymi XVI-XVIII w. zwłaszcza w zakresie dziejów rodzin szlacheckich.
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 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 w dziejów Śląska i Ziemi Lubuskiej oraz dziejów miast. Autor
i współautor ponad 100 publikacji naukowych w tym siedmiu
monografii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i niemieckiego Towarzystwa „Herold” w Berlinie.
Wypromował 6 doktorów, był promotorem ponad 100
prac magisterskich. Jest wielokrotnym recenzentem rozpraw habilitacyjnych i doktorskich, projektów badawczych
i wydawniczych.
Członek rad programowych i recenzent kilkunastu czasopism naukowych. Od początku pracy zawodowej związany
z zielonogórskimi uczelniami najpierw z Wyższą Szkołą Pedagogiczną,następnie Uniwersytetem Zielonogórskim. 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 UZ. W kadencji 2012-2016 pełnił funkcje prorektora ds. studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego.

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 odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Wypromowała 5 doktorów (w tym obszarze także konsekwentnie realizuje swoje zainteresowania naukowe na
styku dziedzin - dwóch doktorów wypromowała w naukach
technicznych i trzech 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 20082012 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
Prorektor
ds. Jakości
Kształcenia

Prof. dr hab. inż. Magdalena
Graczyk
Magdalena Graczyk jest związana z zielonogórskim środowiskiem naukowym od 1975 r., 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 Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Tam także zostało przeprowadzone
postępowanie o nadanie jej tytułu naukowego profesora.
Reprezentuje dyscypliny naukowe z pogranicza dwóch

Prof. dr hab. Giorgi Melikidze

Giorgi Melikidze urodził się w 1953 r. w Tbilisi (Gruzja). Studia wyższe w zakresie fizyki ukończył w roku 1975 na Uniwersytecie Stanowym w Tbilisi, gdzie w roku 1984 uzyskał tytuł
kandydata nauk matematyczno-fizycznych. Giorgi Melikidze był przez większość swego zawodowego życia związany
z Obserwatorium Astrofizycznym w Tbilisi, gdzie w latach
1993–1996 pełnił funkcję zastępcy dyrektora.
Stopień doktora nauk matematyczno-fizycznych uzyskał
w 1996 r. w Gruzińskiej Akademii Nauk. Stopień ten został
w roku 1998 uznany przez Radę Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego za równorzędny ze stopniem naukowym
doktora habilitowanego nauk fizycznych w Rzeczypospolitej
Polskiej. 16 marca 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł naukowy profesora nauk fizycznych.
Zainteresowania naukowe Profesora koncentrują się
wokół zagadnień fizyki i astrofizyki plazmowej, w szczeUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 7 |236|
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gólności w zastosowaniu do promieniowania elektromagnetycznego w plazmie magnetosferycznej pulsarów.
W tej dyscyplinie G. Melikidze uzyskał duże międzynarodowe uznanie. Na zaproszenie prof. Janusza Gila przyjechał
do Zielonej Góry i od 1996 r. związany jest z zielonogórską
uczelnią. Początkowo zatrudniony został w Centrum Astronomii Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a później w Instytucie Astronomii UZ. Na Uniwersytecie Zielonogórskim pełnił
funkcję prodziekana ds. nauki, a w kadencji 2012-2016
dziekana Wydziału Fizyki i Astronomii.
Od momentu przyjazdu do Zielonej Góry Giorgi Melikidze
ściśle współpracował z Januszem Gilem, publikując w tym
okresie 46 recenzowanych prac (tzw. listy filadelfijskiej).
Prace te są wysoko cenione w środowisku naukowym i przełożyły się na międzynarodowe uznanie zielonogórskiego
ośrodka fizyki pulsarów. W tym czasie Profesor Melikidze
wypromował również 3 doktorów.
Prof. G. Melikidze współpracował z wieloma zagranicznymi instytucjami naukowymi, takimi jak: Instytut Badań
Kosmicznych w Moskwie, Instytut Fizyki im. Lebiediewa
w Moskwie, Ecole Politechnique w Paryżu oraz Kalifornijski
Instytut Technologiczny w Pasadenie, USA. Był kierownikiem
lub głównym wykonawcą kilkunastu projektów badawczych.
w środowisku naukowym i przełożyły się na międzynarodowe
uznanie zielonogórskiego ośrodka fizyki pulsarów.

Prorektor
ds. rozwoju

Dr hab. inż. Andrzej Pieczyński,
prof. UZ

Andrzej Pieczyński urodził się w 1953 r. w Strzelnie, woj.
Kujawsko-Pomorskie. Studiował w latach 1974 -1978 na
Wydziale Elektrycznym w Wyższej Szkole Inżynierskiej
w Zielonej Górze. Stopień naukowy doktora uzyskał w roku
1985 na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej,
a habilitację w roku 2004 na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Pracę na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze rozpoczął jeszcze jako student
V roku w 1977 r. (35 lat pracy w Zielonej Górze). Od 2006 r.
pracuje na stanowisku profesora UZ.
Autor lub współautor 2 monografii, 6 rozdziałów
w monografiach, 33 artykułów w czasopismach o zasięgu
międzynarodowym oraz krajowym (w tym 6 z tzw. listy filadelfijskiej), 38 artykułów w materiałach konferencji zagranicznych i krajowych, redaktor 3 prac zbiorowych.
Specjalizuje się w dziedzinie sztucznej inteligencji,
a w szczególności zastosowaniu logiki rozmytej w systemach ekspertowych oraz modelowaniu i diagnostyce procesów przemysłowych.
Autor wielu recenzji, w tym m. in.:
__3 recenzje prac doktorskich
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__5 recenzji wydawniczych monografii profesorskich i habilitacyjnych,

__4 recenzje artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,

__20 recenzji artykułów w konferencjach zagranicznych

i krajowych.
Promotor 6 prac doktorskich w tym jedna obroniona (lipiec 2012).
Członek komitetów naukowych 3 konferencji o zasięgu
międzynarodowym. Członek Komisji Cybernetyki Technicznej PAN oraz
__członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS),
__członek Lubuskiego Towarzystwa Naukowego (LTN),
__członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP),
__członek Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki (LTnRRE).
Dotychczas pełnione funkcje kierownicze:
__kierownik Zakładu Sztucznej Inteligencji w Technice,
1993-1996,
__kierownik Zakładu Inżynierii Systemów, 1996-1999,
__prodziekan ds. studiów zaocznych, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, 2002-2005,
__dziekan, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, 2005-2012,
__prorektor ds. rozwoju, 2012-2016.
W okresie pełnienia przez prof. A. Pieczyńskiego funkcji
dziekana na wydziale zrealizowano:
__uzyskanie uprawnień doktoryzowania w dyscyplinie automatyka i robotyka,
__przygotowanie 4 wniosków o tytuł,
__przeprowadzenie 8 postępowań nadania stopnia doktora
habilitowanego,
__przeprowadzenie 60 procedur nadania stopnia doktora
nauk technicznych,
__uzyskanie akredytacji na pełny okres dla kierunków elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika,
__uzyskanie akredytacji z wyróżnieniem dla kierunku informatyka na okres 10 lat,
__uruchomienie studiów I i II stopnia na kierunku automatyka i robotyka,
__uruchomienie wraz z Wydziałem Mechanicznym studiów
I i II stopnia dla kierunku inżynieria biomedyczna,
__rozwinięcie zakresu studiów III stopnia (doktoranckich)
z dyscypliny elektrotechnika na informatyka, elektrotechnika, automatyka i robotyka,
__rozwinięcie międzynarodowej współpracy edukacyjnej
i naukowej w ramach Studiów zintegrowanych realizowanych w ramach sieci uczelni europejskich - Niemcy (Technische Hochschule Mittelhessen), Ukraina (Politechnika
Lwowska), Estonia (Politechnika w Tallinie), Polska(UZ)
oraz Litwa (Uniwersytet Gedymina w Wilnie),
__udział w przygotowaniu założeń i uruchomieniu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
__udział w uruchomieniu Parku Naukowo-Technologicznego
poprzez wsparcie udziału pracowników Wydziału w trzech
centrach ulokowanych w Parku,
__udział w uruchomieniu projektu Telemedycyna i jego
pierwszym etapie Teleradiologia,
__udział w uruchomieniu Parku Technologii i Logistyki Przemysłu Interior w Nowej Soli,
__udział w uruchomieniu Klastra Archiwizacji Cyfrowej
w Parku Interior,
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__udział w budowanym klastrze Elektrotechniki, Informaty- __zorganizowanie Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka,
ki i Telekomunikacji przy Lubuskim Parku Przemysłowym, __zorganizowanie finału Ogólnopolskiej Olimpiady Euro__udział merytoryczny w przygotowaniu wniosku o uzyskanie elektra,
środków na modernizację budynku dydaktycznego A-2,
__współudział w zorganizowaniu okręgowego finału Olim__realizacja projektu „Zróbmy coś razem”, którego założe- piady Technicznej NOT,
niem było rozwinięcie współpracy uniwersytetu z regio- __dynamiczne rozwijanie procesu włączania przemysłu do
nalnym przemysłem,

realizacji procesu edukacyjnego studentów wydziału uruchamianie kolejnych Akademii.
przemysłowymi regionu,
Stan cywilny: żonaty (żona Teresa, dwie córki: Karolina
__nawiązanie współpracy z 5 szpitalami w regionie, w tym i Honorata oraz dwie wnuczki: Marysia i Michalina). Hobz Wojewódzkim Szpitalem w Zielonej Górze,
by: majsterkowanie, uprawa ogrodu, historia nowożytna
__zorganizowanie Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Wy- i muzyka poważna.
działów Automatyki i Robotyki, Elektrotechniki, Elektroniki i Informatyki,

__nawiązanie współpracy z wieloma przedsiębiorstwami

władze dziekańskie

Dziekan
Wydziału
Artystycznego

Dr hab. Barbara Literska, prof. UZ

Barbara Literska jest teoretykiem muzyki i muzykologiem.
Studia magisterskie w zakresie teorii muzyki ukończyła
z wyróżnieniem w 1992 r. na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Stopień doktora nauk
humanistycznych w dziedzinie nauk o sztuce otrzymała
na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego
(2003), a stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
(2013).
W Zielonej Górze mieszka i pracuje od 1993 r., najpierw
jako asystent w Instytucie Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego,
następnie adiunkt, a obecnie jako profesor nadzwyczajny
w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Jej zainteresowania badawcze dotyczą w szczególności
recepcji muzyki Fryderyka Chopina oraz dwudziestowiecznej polskiej twórczości kompozytorskiej. Jest autorką
dwóch ważnych dla polskiej muzykologii monografii. Za
pierwszą z nich pt. Dziewiętnastowieczne transkrypcje
utworów Fryderyka Chopina: aspekty historyczne, teoretyczne i estetyczne (2004) uzyskała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego (nagrodę indywidualną I stopnia). Druga książka pt. Tadeusz Baird. Kompozytor, dzieło,
recepcja (2012) została zrealizowana w ramach projektu
badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w latach 2010-2012. Barbara Literska jest także współredaktorką prac zbiorowych, autorką wielu artykułów oraz
rozdziałów w monografiach. Aktywnie uczestniczy w kon-

ferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich, działa
w zakresie upowszechniania kultury muzycznej (m.in. jako
współorganizator koncertów i wystaw, prelegent). Uzupełnieniem jej aktywności naukowej jest działalność organizacyjna na Uniwersytecie, gdzie piastowała funkcje:
kierownika Zakładu Teorii Muzyki, zastępcy dyrektora Instytutu Kultury i Sztuki Muzycznej, prodziekana ds. nauki
Wydziału Artystycznego. Za osiągnięcia organizacyjne skupiające się wokół zagadnień jakości kształcenia oraz rozwoju i realizacji badań naukowych na Wydziale Artystycznym dwukrotnie otrzymała Nagrodę Rektora Uniwersytetu
Zielonogórskiego (2007, 2012).
Barbara Literska jest członkiem zwyczajnym Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich; członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej; członkiem
Lubuskiego Towarzystwa Naukowego; recenzentem czasopisma „Interdisciplinary Studies in Musicology”; członkiem komitetu redakcyjnego „Вестник Кемеровского
государственного университета культуры и искусств”.
Jest także ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej
oraz konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej w zakresie teorii muzyki. Została odznaczona Medalem Komisji
Edukacji Narodowej (2014).

Dziekan
Wydziału
Budownictwa,
Architektury
i Inżynierii
Środowiska

Dr hab. inż. Andrzej Greinert,
prof. UZ
Andrzej Greinert urodził się w 1965 r. w Szczecinie. Z Zieloną Górą związany jest od roku 1979. Jest absolwentem
klasy biologiczno-chemicznej I L.O. w Zielonej Górze.
W 1989 r. ukończył kierunek ogrodnictwo na Wydziale
Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Poznaniu, przedstawiaUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 7 |236|
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