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Zasiadał w komitetach organizacyjnych wielu konferen-
cji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, m.in. Sympo-
zjum Fault Detection, Supervision and Safety for Technical 
Processes, SAFEPROCESS (2006 i 2018), Międzynarodowe 
Warsztaty Advanced Control and Diagnosis (2009), Kon-
ferencja Diagnostyka Procesów i Systemów (2001, 2007, 
2013, 2020), Polska Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii 
Biomedycznej (2019).

Prof. Krzysztof Patan był promotorem dwóch prac dok-
torskich. Obrona pracy doktorskiej trzeciego doktoranta 
jest przewidziana na grudzień 2020 r. Ponadto prof. K. Pa-
tan był recenzentem w czterech przewodach doktorskich, 
uczestniczył w dziewięciu postępowaniach habilitacyjnych 
w roli recenzenta lub członka komisji oraz sporządził trzy 
recenzje wydawnicze monografii habilitacyjnych.

Za pracę naukową prof. K. Patan był wielokrotnie nagradza-
ny. W roku 2003 otrzymał nagrodę zespołową Ministra Eduka-
cji Narodowej i Sportu za monografię Diagnostyka Procesów. 
Modele, Metody Sztucznej Inteligencji. Zastosowania, WNT, 
Warszawa 2002. W roku 2011 otrzymał nagrodę Wydziału IV 
Polskiej Akademii Nauk. Otrzymał również 12 nagród Rektora 
Uniwersytetu Zielonogórskiego za osiągnięcia w pracy nauko-
wo-badawczej, w tym jedną nagrodę indywidualną. W roku 
2018 otrzymał Srebrny Medal za Długoletnią Służbę nadany 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W chwilach wolnych prof. Krzysztof Patan uprawia nar-
ciarstwo zjazdowe i biegowe oraz pływanie.

Marek Sawerwain

Technicznej PAN oddz. 
w Poznaniu. Obecnie jest 
członkiem Komisji Auto-
matyki i Informatyki PAN 
oddz. w Poznaniu oraz In-

stytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników IEEE. W la-
tach 2012-2016 pełnił funkcję przewodniczącego Wydzia-
łowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich w dyscyplinie 
informatyka oraz przewodniczącego Zespołu ds. Zapew-
nienia Jakości Kształcenia na kierunku informatyka na 
Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2004 r. jest kierowni-
kiem Laboratorium Architektury Komputerów i Systemów 
Operacyjnych w Instytucie Sterowania i Systemów Infor-
matycznych.

STRONA TYTUŁOWA  
MONOGRAFII 
ROBUST AND FAULT-TOLERANT 
CONTROL. NEURAL-NETWORK-
BASED SOLUTIONS.  
SPRINGER, 2019 

IEEE MULTI-CONFERENCE ON SYSTEMS AND CONTROL, MSC 2014,  
ANTIBES, FRANCJA (PROFESOR KRZYSZTOF PATAN, PIERWSZY Z PRAWEJ)

NOWE 
HABILITACJE

DR HAB. LESZEK SZYMAŃSKI

25 czerwca 2020 r. Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni 
naukowych w dyscyplinie językoznawstwo podzieliła jednomyślne stanowisko 
Komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, 

podejmując jednogłośnie uchwałę o nadaniu doktorowi Leszkowi Szymańskiemu 
stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie 

językoznawstwo, o specjalności językoznawstwo angielskie.

Leszek Szymański w roku 2002 ukończył Nauczycielskie 
Kolegium Języków Obcych w Lesznie, uzyskując w tym sa-
mym roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu licencjat filologii w zakresie nauczania języka an-
gielskiego. Przez dwa kolejne lata studiował w Instytucie 
Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, gdzie 
w 2004 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra filologii, o spe-
cjalności językoznawstwo angielskie.

W latach 2005-2009, Leszek Szymański kontynuował 
swoją edukację na stacjonarnych studiach doktoranckich 
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Tam, 
pod opieką naukową prof. dr. hab. Tadeusza Piotrowskiego, 
napisał i w 2009 r. obronił rozprawę doktorską pt. Język 
czatu internetowego. Studium empiryczne. Przedstawił 
w niej badanie właściwości komunikacji w Internecie na 
samodzielnie utworzonym korpusie pogawędek interneto-
wych. To właśnie podczas studiów doktoranckich, Leszek 
Szymański zainteresował się empirycznym weryfikowaniem 
rzeczywistości komunikacji językowej.

Podczas studiów magisterskich i doktoranckich, 
Leszek Szymański pracował najpierw jako nauczy-
ciel języka angielskiego w Gimnazjum w Bojanowie, 
a w latach 2003-2010 jako nauczyciel języka angielskiego 
i specjalistycznego, zawodowego języka angielskiego 
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie. Jednocześnie 
wykładał w policealnym studium filologicznym oraz 
szkołach językowych. Po uzyskaniu stopnia doktora, został 
zatrudniony w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego oraz jednocześnie w leszczyńskim Nauczyciel-
skim Kolegium Języków Obcych, które od 2013 r. zostało 
włączone w struktury Państwowej Wyższej Szkoły zawodo-
wej w Lesznie. FO
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Miło mi poinformować, że do grona samodzielnych pracowników naukowych  
dołączyła nasza Koleżanka dr hab. inż. Joanna Zarębska.  

Jako osiągnięcie naukowe wskazany został przez nią cykl publikacji powiązanych 
tematycznie pt. Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w kontekście gospodarki 

o obiegu zamkniętym – istota, narzędzia, komunikacja środowiskowa.  
Na osiągnięcie naukowe składało się 16 publikacji i były to: dwie monografie, pięć rozdziałów 

w monografiach i dziewięć artykułów w czasopismach naukowych.  
Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych  

w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości,  
nadany został 23 września 2020 r. uchwałą Rady Awansów Naukowych  

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Od czasu podjęcia pracy na Uniwersytecie Zielonogór-
skim, Leszek Szymański prowadzi bardzo aktywną dzia-
łalność naukową. Można w niej wyróżnić dwa okresy. 
W pierwszym - kontynuuje swoje zainteresowania komu-
nikacją językową w Internecie. W drugim - podejmuje się 
analiz kategorialnej konwergencji modalności z aspektem 
w języku angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem jego 
odmiany amerykańskiej. Jego badania cechuje wykorzy-
stanie empirycznej metodologii korpusowej. Owocem jego 
kilkuletnich badań jest monografia pt. Modal auxiliaries 
and aspect in contemporary American English – a corpus-
based study. To właśnie ona była podstawą nadania Lesz-
kowi Szymańskiemu stopnia naukowego doktora habili-
towanego. Udowodnił w niej na materiale empirycznym 
teorie interakcji modalności z aspektem Wernera Abraha-
ma, a ponadto zaproponował modyfikacje tych teorii dla 
języka angielskiego. Dodatkowo wskazał sposoby interpre-
tacji znaczeń aspektowych w języku angielskim, które nie 
są w nim oznaczane gramatycznie.

Działalność naukową Leszka Szymańskiego cechuje wy-
soka aktywność konferencyjna. Wygłosił referaty na kil-
kudziesięciu konferencjach w kraju (w Bydgoszczy, Jaro-
sławiu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, 
Kielcach, Krakowie, Lesznie, Lublinie, Łodzi, Opolu, War-
szawie i Zielonej Górze) i za granicą (w Athens (GA Sta-
ny Zjednoczone), Awinionie (Francja), Baia Mare (Rumu-
nia), Kownie (Litwa), Londynie (Wielka Brytania), Pradze 
(Czechy) i Rydze (Łotwa)). W 2013 r. został przyjęty do 
Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Od początku 
swojej działalności w Towarzystwie odznacza się wysokim 
zaangażowaniem uczestnicząc z referatami w corocznych 
Zjazdach PTJ, z których każdy jest organizowany na innej 
uczelni. Ponadto aktywnie działa na rzecz promocji działań 
PTJ. Efekty swoich badań publikuje w wydawnictwach kra-
jowych i zagranicznych. Ponadto wygłosił wykłady gościn-
ne w Walencji (Hiszpania), Alcala de Henares (Hiszpania), 
Enschede (Holandia), Athens, (GA Stany Zjednoczone), St. 
Polten (Austria), Bremen (Niemcy), Dunauajvaros (Węgry) 
oraz Mondragon (Hiszpania). Brał także udział w recenzo-
waniu zgłoszeń na Zjazd Polskiego Towarzystwa Języko-
znawczego w Łodzi. Recenzował też artykuły do czasopism 
naukowych: Lingua, Język Polski oraz Biuletyn Polskiego 
Towarzystwa Językoznawczego. 

Jako pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego, Le-
szek Szymański pełnił też kilka ważnych funkcji. W latach 
2014-2016 był członkiem Rady Wydziału Humanistycznego, 
a w latach 2012-2016 członkiem Rady Instytutu Neofilolo-
gii na Uniwersytecie Zielonogórskim. W latach 2012-2013 
pełnił funkcję kierownika Zakładu Filologii Angielskiej 
w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
a w latach 2013-2015 funkcję kierownika Zakładu Języko-
znawstwa. Ponadto od 2012 r. jest członkiem komisji ds. 
egzaminów doktorskich z języka angielskiego na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dodatko-

wo w roku akademickim 2017/2018, w ramach zastępstwa, 
uczestniczył w pracach komisji ds. egzaminów doktorskich 
z języka angielskiego na Wydziale Pedagogiki, Psychologii 
i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Leszek Szy-
mański uczestniczył również w tworzeniu studiów drugiego 
stopnia na kierunku filologia angielska na Uniwersytecie 
Zielonogórskim oraz koordynował wprowadzanie nowych 
programów studiów pierwszego i drugiego stopnia na zie-
lonogórskiej anglistyce. Współpracował też z Centrum 
Transferu Kultury Europejskiej przy Uniwersytecie Zielono-
górskim i organizował dyskusyjne spotkania językoznawcze 
dla studentów anglistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Leszek Szymański dał się także poznać jako sprawny orga-
nizator. Był bowiem pomysłodawcą i kierownikiem organi-
zacyjnym trzech międzynarodowych konferencji na zielo-
nogórskiej anglistyce.

Za swoją pracę dydaktyczną, wychowawczą i organiza-
cyjną otrzymał w 2008 r. Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół 
Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, 
a w 2018 r. Nagrodę Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Poza 
tym w 2018 r. został nagrodzony przez Rektora University 
of Dunaujvaros na Węgrzech za udział z wykładami gościn-
nymi w cyklu „Week of Science” w tamtejszej uczelni.

Marek Smoluk

Dr hab. inż. Joanna Zarębska od po-
nad 30 lat związana jest ze środowi-
skiem zielonogórskim, początkowo na 
Wydziale Budownictwa i Inżynierii Sa-
nitarnej, następnie Wydziale Podsta-
wowych Problemów Techniki, Wydzia-
le Zarządzania, a obecnie na Wydziale 
Ekonomii i Zarządzania w Katedrze 
Zarządzania Środowiskiem i Gospodar-
ką Publiczną. W 1993 r. po ukończe-
niu studiów na Wydziale Budownictwa 
i Inżynierii Sanitarnej Wyższej Szkoły 
Inżynierskiej w Zielonej Górze uzyska-
ła tytuł zawodowy magistra inżyniera 
w zakresie specjalności: zaopatrzenie 
w wodę, unieszkodliwianie ścieków 
i odpadów. W 2004 r. uzyskała stopień 
naukowy doktora nauk ekonomicz-
nych w zakresie towaroznawstwa na 
Wydziale Towaroznawstwa Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu, a w latach 
2005-2008 pełniła funkcję prodzieka-
na ds. studenckich Wydziału Ekono-
mii i Zarządzania UZ. Była również 
członkiem: Wydziałowego Zespołu ds. 
Oceny Efektów Kształcenia na kierun-
ku studiów zarządzanie, Wydziałowej 
Komisji Wyborczej, Wydziałowego Ze-
społu ds. Ewaluacji Jakości Kształce-
nia, Wydziałowego Zespołu ds. wdra-
żania systemu SylabUZ, członkiem 
Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania 
UZ.

NOWA HABILITACJA  
NA WYDZIALE EKONOMII I ZARZĄDZANIA 

DR HAB. INŻ. JOANNA ZARĘBSKA

FOT. Z ARCHIWUM PRYWATNEGO  
DR HAB. JOANNY ZARĘBSKIEJ


