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Debata i Konferencja 

5 czerwca 2008 r., w II Liceum Ogólnokształcącym im. 
M. Curie – Skłodowskiej w Gorzowie Wielkopolskim od-
była się debata i konferencja nt. Psychospołeczne uwa-
runkowania orientacji wartościujących i estetycznych 
współczesnego nastolatka – interdyscyplinarne studium 
nad kulturą. 

 Uczestnikami debaty byli zarówno pracownicy 
Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, jak 
również licealiści. W ramach debaty zachęcano uczest-
ników do ustosunkowania się na temat tez związanych 
z koniecznością a brakiem wychowania, adaptacji lub 
buntu do/wobec konsumpcyjnego stylu życia młodzieży, 
Internetu jako środka kształtującego system wartości. 
Podczas debaty wygłoszono bowiem następujące refe-
raty: 
• dr hab. M. Kowalski, O racjonalności procesu wy-

chowawczego - edukacja jako niepotrzebny ana-
chronizm, czy wartościowa instytucja społeczna?;

• Jarosław Zdanewicz (uczeń), Kultura wczoraj i dziś. 
Retrospektywny namysł nad kulturą i jej związkiem z 
ludzką codziennością;

• dr Anita Famuła, Konsumpcja jako przedmiot dys-
kursu, czyli konsumpcja w zderzeniu z kategorią 
sensu;

• dr Jacek Jędryczkowski, Internet niebezpieczny, czy 
zdemonizowany? O możliwościach i zagrożeniach 
wypływających z Internetu;

Daniel Falcman (student), Uwarunkowania orientacji 
wartościujących współczesnego nastolatka. 

Debata była podsumowaniem przeszło półrocz-
nej pracy podjętej w ramach eksperymentalnej ini-
cjatywy Koła Nauk Społecznych dla uczniów zdol-
nych (w gorzowskich I i II LO), projektu badawcze-
go Świadomość aksjologiczna, pojęcia prestiżu i 
elitarności uczniów renomowanych szkół średnich, 
wreszcie – akcji promocyjnej Wydziału Pedagogiki, 
Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego. 

W trakcie debaty zaistniała możliwość wymiany 

myśli nad moralną i estetyczną kondycją współczes-
ności. Poruszano kwestie nieodłącznie związane z 
konsumpcyjnym stylem życia tj. wolność a zniewole-
nie w szeroko rozumianym wychowaniu; płynność i 
niestałość w codziennej rzeczywistości. Debata bę-
dzie znakomitym przyczynkiem do ewaluacji wyżej 
podnoszonych projektów i popularyzowania wiedzy 
naukowej.

Żywa reakcja młodzieży na poruszane problemy wy-
nikała z tego, że w ostatnim półroczu miała ona moż-
liwość uczestniczenia w pracy Koła, które było nowa-
torskim i eksperymentalnym projektem edukacyjnym 
zainicjowanym przez Zakład Pedagogiki Ogólnej i 
Pedeutologii Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk 
o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. W ramach 
pracy Kkoła – nad którym merytoryczną opiekę spra-
wowali pracownicy akademiccy – penetrowano ob-
szary obejmujące zagadnienia zarówno z socjologii 
dewiacji, moralności i wiedzy, psychologii ogólnej 
i rozwojowej, metodologii nauk społecznych, jak i 
nurtów pedagogicznych. Do programu zajęć włączo-
no także – wychodząc naprzeciw zainteresowaniom 
uczestników – elementy filozofii nauki i ogólnej me-
todologii nauk.

Anita Famuła, Mirosław Kowalski

Konferencje i spotkania 

2 – 3 września 2008 r. w Wielkiej Łomnicy 
(Słowacja) odbyła się Międzynarodowa Konferencja 
nt. TECHNICKÉ VZDELÁVANIE AKO SÚČASŤ 
VŠEOBECNÉHO VZDELÁVANIA. Organizatorem 
konferencji były: Uniwersytet  Mateja Bela w Bańskiej 
Bytrzycy, Uniwersytet Konstantina Filozofa w Nitrze 
oraz Uniwersytet Preszowski. W obradach Konferencji 
brał udział dr hab. Mirosław Kowalski (Zakład 
Pedagogiki Ogólnej i Pedeutologii), który wygłosił re-
ferat nt.: NEW TECHNOLOGY AND HEALTH SOCIAL 
(PEDAGOGICAL DIMENSIONS).

Promocje doktorskie

4 listopada 2008 r. miała miejsce ósma w historii 
Uczelni promocja prac doktorskich. Uroczystość odbyła 
się w obecności władz, promotorów oraz rodzin mło-
dych naukowców.
Dyplomy odbierało 22 doktorów, z czego:
• Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 

– 3 doktorów (2 elektrotechnika; 1 informatyka)
• Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu – 5 

doktorów (pedagogika)
• Wydział Mechaniczny – 5 doktorów (budowa i eksplo-

atacja maszyn)
• Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska – 1 doktor 

(inżynieria środowiska)
• Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii - 2 

doktorów (matematyka)
• Wydział Humanistyczny – 4 doktorów (historia)
• Instytut Filozofii – 1 doktor (filozofia)
• Instytut Fizyki – 1 doktor (fizyka)

Wszystkim nowym doktorom życzymy powodzenia 
w dalszym prowadzeniu badań naukowych i pracy 
dydaktycznej.

Lista doktorów:
• dr Tomasz Turowski

Temat pracy: Antropologiczne i ontologicz-
ne podstawy etyki Petera Singera
Instytut Filozofii
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: 
filozofia
Promotor: dr hab. Marek Piechowiak, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ; ks. prof. 
dr hab. Andrzej Szostek 

• dr inż. Barbara Walczak
Temat pracy: Pyły drogowe jako potencjalne zagrożenie 
dla ekosystemów miejskich na przykładzie Zielonej Góry
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
doktor nauk technicznych; dyscyplina: inżynieria śro-
dowiska
Promotor: dr. hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ
Recenzenci: dr. hab. inż. Cezary Kabała; dr. hab. inż. 
Edward Meller; dr hab. inż. Adam Wysokowski , prof. UZ

• dr Ewa Nowicka
Temat pracy: Zastosowanie technologii informacyjnych w 
pracy z dziećmi przejawiającymi specyficzne trudności w
czytaniu i pisaniu

pion  
prorektora  
ds. nauki  
i współpracy  
z zagranicą
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Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Promotor: dr. hab. inż. Marek Furmanek, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz; prof. dr 
hab. Stanisław Juszczyk

• dr Agnieszka Olczak
Temat pracy: Umowa społeczna z dzieckiem w wieku 
przedszkolnym
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Promotor: dr hab. Danuta Waloszek, prof. AP
Recenzenci: prof. dr hab. Maria Jakowicka; prof. dr 
hab. Tadeusz Pilch

• dr Michał Korbelak
Temat pracy: Nauczanie biologii człowieka w polskim 
gimnazjum
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Jaczewski
Recenzenci: prof. dr hab. Józef Półturzycki; prof. dr 
hab. Maria Jakowicka

• dr Anita Famuła-Jurczak
Temat pracy: Obraz szkoły z perspektywy uczniów  
gimnazjów tzw. „wirtualnych”
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Promotor: prof. dr hab. Maria Dudzikowa
Recenzenci: dr hab. Edward Kozioł, prof. UZ; prof. dr 
hab. Bogusław Śliwerski

• dr Magdalena Zdaniewicz
Temat pracy: Praca zawodowa a sposoby spędzania 
czasu wolnego
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Promotor: dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Ferenz; prof. dr 
hab. Edward Hajduk

• dr Wiesław Chłopek
Temat pracy: 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej 
im. Króla Jana III Sobieskiego

Wydział Humanistyczny
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Promotor: prof. dr hab. Hieronim Szczegóła
Recenzenci: prof. dr hab. Czesław Osękowski; dr hab. 
Grzegorz Strauchold, prof. UWr 

• dr Elżbieta Juszczak-Maraszkiewicz
Temat pracy: Infrastruktura miejska Koszalina w la-
tach 1945-1989
Wydział Humanistyczny
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Suleja
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski; prof. 
dr hab. Hieronim Szczegóła

• dr Krzysztof Błaszczyk
Temat pracy: Organizacje niepodległościowe w 
Zachodniej Wielkopolsce w latach 1945-1956
Wydział Humanistyczny
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Promotor: prof. dr hab. Czesław Osękowski
Recenzenci: prof. dr hab. Hieronim Szczegóła; dr hab. 
Stanisław Jankowiak

• dr Radosław  Domke
Temat pracy: Ziemie Zachodnie i Północne Polski w 
propagandzie lat 1945-1948
Wydział Humanistyczny
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Promotor: prof. dr hab. Czesław Osękowski
Recenzenci: dr hab. Marek Ordyłowski, prof. 
DSWETWP ; prof. dr hab. Hieronim Szczegóła

• dr Edyta Mocarska
Temat pracy: Odporne metody wyboru modelu dla 
modelu proporcjonalnych hazardów
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
doktor nauk matematycznych; dyscyplina: matematyka
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Bednarski
Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Rychlik; dr hab. 
Stefan Zontek, prof. UZ

• dr Monika Magdalena Perl
Temat pracy: Grafy rozszerzalne
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
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doktor nauk matematycznych; dyscyplina: matematyka
Promotor: dr hab. Maria Kwaśnik, prof. PRz
Recenzenci: prof. dr hab. Maciej M. Sysło; prof. dr 
hab. Mieczysław Borowiecki

• dr Justyna Jankiewicz
Temat pracy: Neutralne mezony poza przybliżeniem 
Lee_Oehme-Yanga: Numeryczna ewaluacja wybra-
nych parametrów
Instytut Fizyki
doktor nauk fizycznych; dyscyplina: fizyka
Promotor: dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Stanisław Ciechanowicz; prof. dr 
hab. Jakub Rembielinski

• dr inż. Izabela Gabryelewicz
Temat pracy: Analiza technologii wytwarzania części 
maszyn ze stopów Fe-C w aspekcie kryteriów ekolo-
gicznych
Wydział Mechaniczny
doktor nauk technicznych; dyscyplina: budowa i eks-
ploatacja maszyn
Promotor: dr hab. inż. Stanisław Janik, prof. PP
dr. hab. inż. Adam Bydałek, prof. UZ
prof. dr hab. Tadeusz Burakowski

• dr inż. Grzegorz Maniarski
Temat pracy: Badania właściwości technologicznych i 
eksploatacyjnych warstwy wierzchniej odlewów z  że-
liwa z grafitem wermikularnym
Wydział Mechaniczny
doktor nauk technicznych; dyscyplina: budowa i eks-
ploatacja maszyn
Promotor: dr hab. inż. Stanisław Janik, prof. PP
Recenzenci: prof. dr inż. Kazimierz Wieczorkowski; 
prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz

• dr inż. Mirosław Arkadiusz Żygadło
Temat pracy: Zastosowanie techniki mikroprocesoro-
wej i elektrycznych metod pomiaru wielkości fizycz-
nych o badań podstawowych zjawisk kształtujących 
proces wypełniania metalem form odlewniczych 
Wydział Mechaniczny

doktor nauk technicznych; dyscyplina: budowa i eks-
ploatacja maszyn
Promotor: dr. hab. inż. Jerzy Mutwil, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Tadeusz Mikulczyński; 
dr. hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ

• dr inż. Tomasz Belica
Temat pracy: Stateczność dynamiczna porowatej po-
włoki walcowej
Wydział Mechaniczny
doktor nauk technicznych; dyscyplina: budowa i eks-
ploatacja maszyn
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Magnucki
Recenzenci: dr. hab. inż. Tadeusz Wegner, prof. PP; 
prof. dr hab. inż. Taras  Nahirny

• dr inż. Daniel Dębowski
Temat pracy: Stateczność dynamiczna porowatej pły-
ty prostokątnej
Wydział Mechaniczny
doktor nauk technicznych; dyscyplina: budowa i eks-
ploatacja maszyn
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Magnucki
Recenzenci: dr. hab. inż. Wacław Szyc. prof. PP; prof. 
dr hab. inż. Taras  Nahirny

• dr inż. Marek Florczyk
Temat pracy: Parametryczna metoda testowania funk-
cjonalnego wirtualnych przyrządów pomiarowych
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
doktor nauk technicznych; dyscyplina: elektrotechnika
Promotor: dr. hab. inż. Wiesław Winiecki, prof. PW
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak; dr. hab. 
inż. Andrzej Olencki, prof. UZ

• dr inż. Elżbieta Kawecka
Temat pracy: Oddziaływanie na dokładność cyfrowych 
pomiarów korelacyjnych
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
doktor nauk technicznych; dyscyplina: elektrotechnika
Promotor: dr hab. inż. Jadwiga Lal-Jadziak, prof. 
UMK 
Recenzenci: dr hab. inż. Anna Domańska, prof. PP; dr 
hab. inż Andrzej Olencki, prof. UZ 

• dr inż. Radosław Czarnecki
Temat pracy: Kosynteza dynamicznie samorekonfigu-
rowalnych systemów wbudowanych
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
doktor nauk technicznych; dyscyplina: informatyka
Promotor: dr hab. inż. Stanisław Deniziak, prof. PK 
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Tadeusz Łuba; prof. dr 
hab. inż. Marian Adamski

Anna Ucińska
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