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Historia pozytywnie oceniona 
Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła kolejny kierunek na Uniwersytecie Zielonogórskim – historię, 

potwierdzając tym samym najwyższe standardy kształcenia na tym kierunku. Od 1994 r kierunek historia. w ramach 
wydziału posiada prawa doktoryzowania, natomiast od 2001 r. ma prawa habilitacji. Dotychczas doktoraty w zakresie 
historii obroniło 25 osób. Przeprowadzono tez 3 przewody habilitacyjne. Historia, to jeden z najstarszych kierunków 
na naszej uczelni – rok temu Instytut Historii obchodził 30-lecie swojej działalności. Dotychczas zielonogórską uczel-
nię opuściło ok. 3 tys. absolwentów historii. Dziś na studiach dziennych i zaocznych kształci się prawie 1000 history-
ków.  

esa 

Nowi profesorowie, nowe habilitacje 
Postanowieniem z 18 października Prezydent RP nadał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych Krystynie 

Wiesławie Ferenz z Instytut Pedagogiki i Psychologii, a tytuł naukowy profesora nauk fizycznych Andrzejowi Je-
rzemu Maciejewskiemu z Instytutu Astronomii. 

 
Krystyna Ferenz 

Pracę zawodową rozpo-
częła w 1965 r. po ukoń-
czeniu Liceum Pedago-
gicznego nr 3 we Wrocła-
wiu. Zgodnie ze skierowa-
niem podjęła pracę nauczy-
cielki w szkole podstawo-
wej. Pracowała też jako 

instruktor-metodyk 
w Wojewódzkim Domu 
Kultury we Wrocławiu. 
Studia pedagogiczne ukoń-
czyła w 1972 r. Dwa lata 
później podejmuje pracę 
jako asystent na Uniwersy-

tecie Wrocławskim w Zakładzie Dydaktyki kierowanym 
przez prof. S. Kaczmarka. Już w tym okresie publikowa-
ła swe pierwsze artykuły w czasopismach naukowych i 
ogólnopolskich czasopismach społeczno-kulturalnych. 
Po obronie pracy doktorskiej w UMCS w Lublinie w 1982 
r. jest adiunktem w Zakładzie Oświaty Dorosłych. W 
1993 r. uzyskuje stopień doktora habilitowanego na 
Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w za-
kresie pedagogiki, wydając wcześniej książkę Wprowa-
dzanie dzieci w kulturę. Jej zainteresowania naukowe 
koncentrują się wokół pedagogiki społecznej i pedagogi-
ki kultury. W pracach naukowych po habilitacji zwiększy-
ła uwagę na rolę kontekstu społeczno-kulturowego oraz 
mechanizmów społecznych wyznaczających przebieg 
analizowanych procesów i zjawisk w obrębie edukacji 
kulturalnej. Znalazło to wyraz w wielu referatach i artyku-
łach, a także w pracy pod jej redakcją – Różne drogi 
poznawania kultury przez dzieci (1966) oraz książce 
napisanej wspólnie z prof. Anną Zawadzką Społeczne 
konteksty wypoczynku młodych kobiet. 

W 1996 roku zostaje wicedyrektorem ds. nauki we 
wrocławskim Instytucie, kierownikiem studiów dokto-
ranckich i opiekunem naukowym Kolegium Nauczyciel-
skiego w Jeleniej Górze. 

Od 1998 roku związana jest z Zieloną Górą, gdzie na 
WSP TK obejmuje stanowisko profesora nadzwyczajne-
go od początku zatrudnienia pełniąc funkcję kierownika 
Zakładu Teorii Edukacji, a od 1999 r. do dziś – dyrektora 

Instytutu Pedagogiki i Psychologii. 
Studia i badania w zakresie relacji kultury, edukacji  

i rozwoju dziecka – prowadzone w ciągu 10 lat po uzy-
skaniu stopnia doktora habilitowanego, umożliwiły prof. 
Krystynie Ferenz przygotowanie monografii Konteksty 
edukacji kulturalnej. Społeczne interesy i indywidualne 
wybory, która ukazała się nakładem Oficyny Wydawni-
czej UZ w 2003 roku. 

Jest członkiem uniwersyteckiego Senatu, wchodzi  
w skład rady naukowej Rocznika Lubuskiego oraz rady 
wydawniczej czasopisma Dydaktyka Literatury. 

Wypromowała 7 doktorów, cztery dalsze przewody są 
otwarte, recenzowała 5 prac doktorskich i 2 dysertacje 
habilitacyjne. 

Obecnie jej zainteresowania badawcze rozszerzają się 
w kierunku problematyki rodziny i pracy szkoły ujmowa-
nej od strony pedagogiki społecznej, która stwarza jej 
najszersze pola interpretacyjne. ap 

Andrzej Maciejewski 
Andrzej J. Maciejewski urodził się w 1954 roku.  

W 1979 roku zakończył studia na UMK (kierunek fizyka) 
i rozpoczął prace w Instytucie Astronomii na tym samym 
uniwersytecie. Stopień doktora nauk fizycznych (spe-
cjalność mechanika nieba) uzyskał 1986 r, a stopień 
doktora habilitowanego w 1996 roku. Do 2001 roku 
związany jest z Instytutem Astronomii UMK (później, 
Toruńskie Centrum Astronomii), gdzie pełnił, m.in. funk-
cje kierownika katedry Astronomii i Astrofizyki.  

W 2001 roku przeniósł się do Zielonej Góry i rozpoczął 
pracę w Instytucie Astronomii UZ. Do tej pory wypromo-
wał dwóch 2 doktorów. Jest autorem ok. 100 prac,  
z czego ponad 60 – to prace w czasopismach z listy 
filadelfijskiej, takich jak ApJ, A&A, MNRAS, Celestial 
Mechanics, Physics Letters A, Joural of Physics A, Jour-
nal of Mathematical Physics, a 40 to wystąpienia konfe-
rencyjne, bardzo często na zaproszenie organizatorów. 
Jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma na-
ukowego Regular and Chaotic Dynamics. Sam kilkakrot-
nie organizował międzynarodowe konferencje, dwukrot-
nie był współdyrektorem prestiżowych warsztatów na-
ukowych NATO Advanced Study Institute (Szkocja  
i Włochy). 




