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Szanowni Państwo!
Uniwersytet Zielonogórski może honorować swoich szczególnie zasłużonych pracowników oraz inne osoby z krajo-

wych i zagranicznych uczelni oraz instytucji naukowych o uznanym autorytecie, które przyczyniły się do rozwoju Uni-
wersytetu Zielonogórskiego bądź przysporzyły mu chwały, poprzez przyznanie im tytułu profesora honorowego.

PROFESOROWIE  
HONOROWI  

UNIWERSYTETU  
ZIELONOGÓRSKIEGO

Pragnę Państwa poinformować, iż w dniu 24 czerwca 
2021 r. Pani dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ, prze-
wodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa 
i Transport, wystąpiła z wnioskiem o wszczęcie postępowa-
nia o nadanie tytułu profesora honorowego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego Panu profesorowi dr. hab. inż. Tade-
uszowi Bilińskiemu. Wniosek ten uzyskał poparcie Uczel-
nianej Rady Dyscyplin Naukowych Uniwersytetu Zielono-
górskiego w dniu 14 lipca 2021 r. 

Następnie, na wniosek Jego Magnificencji Rektora prof. 
dr. hab. Wojciecha Strzyżewskiego, w dniu 29 września 
2021 r. Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego przyznał 
Panu profesorowi dr. hab. inż. Tadeuszowi Bilińskiemu ty-
tuł profesora honorowego Uniwersytetu Zielonogórskiego 
za znaczący wkład w rozwój Uniwersytetu Zielonogórskie-
go poprzez inicjowanie i konsekwentne realizowanie prze-
obrażeń jakościowych uczelni zielonogórskich, zarówno 
w zakresie rozwoju zielonogórskiego środowiska akademic-
kiego, współtworzenia nowych jednostek organizacyjnych, 
organizacji nowych kierunków studiów i specjalności, jak 
i aktywnego podejmowania nowych i kontynuowania już 
podjętych inwestycji uczelnianych.

9 września 2021r. Pan dr hab. Robert Skobelski, prof. 
UZ, przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Historia, 
wystąpił z wnioskiem o wszczęcie postępowania o nadanie 
tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Zielonogórskie-
go Panu Profesorowi dr. hab. Hieronimowi Szczególe. 
Wniosek ten uzyskał poparcie Uczelnianej Rady Dyscyplin 
Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniu 15 wrze-
śnia 2021 r. 

Następnie, na wniosek Jego Magnificencji Rektora  
prof. dr. hab. Wojciecha Strzyżewskiego w dniu 29 września 
2021 r. Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego przyznał Panu 
Profesorowi dr. hab. Hieronimowi Szczególe tytuł profeso-
ra honorowego Uniwersytetu Zielonogórskiego za wieloletni 
wkład w kształtowanie zielonogórskiego środowiska nauko-
wego, wychowanie kadr akademickich, aktywność na rzecz 
kulturalnego i naukowego rozwoju regionu lubuskiego, wybit-
ny dorobek badawczy oraz udział w procesie tworzenia zie-
lonogórskich uczelni - Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego.
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