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30 października na Wydziale 
Biotechnologii Uniwersytetu rocław-
skiego odbyła się publiczna obrona 
rozprawy doktorskiej mgr inż. Elżbiety 
Heger pt. Próba identyfikacji muta-

cji leżących u podstaw kilku przypadków dziedzicz-
nych anemii hemolitycznych. Promotorem pracy był 
prof. Aleksander F. Sikorski (Wydział Biotechnologii, 
Uniwersytet Wrocławski), pracę recenzowali prof. 
Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus (Klinika Hematologii, 
AM Wrocław) oraz dr hab. Ryszard Rzepecki (Wydział 
Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski). Serdecznie 
gratulujemy!!

Renata Grochowalska

Nowi doktorzy na Wydziale 
Pedagogiki, Socjologii  
i Nauk o Zdrowiu

Na Wydziale Pedagogiki, Socjologii 
i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego odbyły się publiczne 

obrony rozpraw doktorskich. 27 października 2008 roku 
miała miejsce obrona dysertacji pt. Praca zawodowa 
a sposoby spędzania czasu wolnego autorstwa mgr 
Magdaleny Zdaniewicz. Promotorem był prof. Zdzisław 
Wołk (Uniwersytet Zielonogórski), natomiast recenzen-
tami: prof. Krystyna Ferenz (Uniwersytet Wrocławski) 
i prof. Edward Hajduk (Uniwersytet Zielonogórski). 
17 listopada br. przedmiotem obrony była dysertacja 
Wczesna dorosłość samotnych matek mieszkają-
cych w schronisku napisana przez mgr Halinę Borcz. 
Promotorem pracy był prof. Zdzisław Wołk (Uniwersytet 
Zielonogórski). Recenzentami dysertacji byli: prof. 
Anna Nowak (Uniwersytet Śląski), prof. Edward Kozioł 
(Uniwersytet Zielonogórski). Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!!!

Justyna Wypychowska

Konferencja  
Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy

Na początku listopada w Zielonej Górze odbyła się 
kolejna edycja konferencji-seminarium w ramach, któ-
rej spotkali się specjaliści z zakresu socjologii wiedzy. 
Było to drugie spotkanie poświęcone tej problematy-
ce. Konferencja została zorganizowana przez Instytut 
Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Instytut 
Filozofii UMCS.

Kierownictwo merytoryczne sprawowali dr hab. 
Mirosław Chałubiński, prof. UZ i dr Paweł Bytniewski 
(UMCS). 

W ramach konferencji wygłoszono 15 referatów. 
Ciekawą stroną tego seminarium były burzliwe 
dyskusje toczone przez uczestników. Pogłębianiu 
podejmowanych tematów sprzyjało przeznaczenie 
dłuższego czasu na prezentację referatów oraz na 
dyskusję.

Efektem pierwszej edycji konferencji było wydanie 
tomu studiów pt. „Teoretyczne podstawy socjologii 
wiedzy” (Lublin 2006). Zawiera on zarówno studia 
z historii tej dyscypliny, jak i prace badawcze doty-
czące jej filozoficznych podstaw i możliwych zasto-
sowań.

Zamierzeniem organizatorów jest wydanie kolejnej 
części studiów dotyczącej min. nieklasycznych odmian 
socjologii wiedzy i problematyki epistemologii społecz-
nej. W publikacji tej znajdą się także artykuły napisane 
przez uczestników listopadowej konferencji.

Dorota Bazuń

Gość z Czeskiej Akademii Nauk

Na zaproszenie 
Instytutu Socjologii 
i Zielonogórskiego 
O d d z i a ł u 
P o l s k i e g o 
To w a r z y s t w a 
Socjologicznego 
w dniach 7-9 listo-
pada 2008 r. gościł 
w Zielonej Górze 
Profesor Michal 
Illner z Czeskiej 
Akademii Nauk. 

Profesor M. 
Illner ma na swym 
koncie wiele pub-
likacji nauko-
wych, specjalizu-
je się w analizie 
przestrzennych 
aspektów rozwo-

ju społecznego. Jego zainteresowania i projekty badaw-
cze związane są także z geografią społeczną i polity-
ką lokalną i regionalną. Profesor jest członkiem wielu 
stowarzyszeń naukowych (w tym także honorowym 
członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego), 
wchodzi w skład rad naukowych przy Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Rozwoju Republiki 
Czeskiej. 

W trakcie krótkiego pobytu w Zielonej Górze spotkał 
się z pracownikami Instytutu Socjologii i wygłosił dwa 
wykłady dla pracowników i studentów Uniwersytetu:
1. Czech sociology and the social and political chan-

ges in the Czech Republic
2. Funkcjonowanie społeczeństwa czeskiego w kon-

tekście zmian terytorialnych i migracyjnych. 
Wykład wzbudził duże zainteresowanie słuchaczy, 

czego dowodem była długa, wielowątkowa dyskusja. 
Warto dodać, że Profesor Illner odpowiadał na pytania 
uczestników piękną polszczyzną.

Dorota Bazuń
Mariusz Kwiatkowski
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