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Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:
1.
2.
3.
4.

dr
dr
dr
dr

hab. Bogumiła Burda, prof. UZ,
hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ,
Robert Wysocki,
hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska, prof. UZ.

Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczona została:
1. dr Alina Anna Szelecka.

Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni
zostali;
1. dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ,
2. dr Izabela Magdalena Krupińska,
3. dr Eligiusz Podolan.
Postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej Medalem
KEN odznaczeni zostali:

1. dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ,
2. dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ,
3. dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ,
4. dr inż. Monika Michalska,
5. dr hab. Polina Stasińska, prof. UZ,
1. mgr Grażyna Jadwiga Lipińska–Nowak,
6. dr hab. Piotr Godlewski,
2. mgr Wanda Milczewska,
7. prof. dr hab. Dariusz Dolański,
3. II st. kwalif. art. Janina Nowak,
8. prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz,
4. dr hab. Jarosław Bąbka,
9. dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ,
5. dr hab. inż. Marek Furmanek, prof. UZ,
10. dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ,
6. dr hab. Zdzisława Janiszewska–Nieścioruk, prof. UZ,
11. dr inż. Anetta Barska,
7. dr hab. Jerzy Markiewicz, prof. UZ,
12. dr Maria Fudali,
8. mgr Lilianna Moroz-Kozik,
13. dr Tomasz Grzybowski,
9. dr Janusz Śnihur,
14. dr inż. Leszek Kaźmierczak–Piwko,
10. dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ.
15. dr Anna Niewiadomska,
16. dr Anetta Soroka-Fedorczuk,
Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczani 17. dr Anna Szczęsna-Szeib,
zostali:
18. dr Paweł Szudra,
19. mgr Jadwiga Nikitiuk,
1. dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ,
20. dr hab. Bartłomiej Stankowiak, prof. UZ.
2. dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ,
3. mgr Maria Macała,
Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy.
4. mgr Beata Mirkiewicz,
5. dr inż. Ewa Wojnicka-Janowska,
Ewa Sapeńko
6. mgr Małgorzata Kuncewicz,
7. dr inż. Robert Janusz Barski.
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę zostali odznaczeni:

Uroczyste promocje
akademickie
__Justyna Magda
Dział Nauki
17 listopada 2016 r. w Auli Rektoratu Uniwersytetu
Zielonogórskiego odbyły się uroczyste promocje doktorskie
i habilitacyjne. W tym roku podczas uroczystości 29 doktorów oraz 4 doktorów habilitowanych odebrało dyplomy
potwierdzające awans naukowy, na który zapracowali latami poświęceń, pochylając się nad wieloma zagadnieniami
nauk technicznych, matematycznych, fizycznych, humanistycznych, społecznych i biologicznych.
Uroczystość promocji ma szczególny charakter dla uczelni akademickiej, jest bowiem końcowym miłym akcentem
wieloletniego trudu doktorów habilitowanych i doktorów.
Promocje doktorskie i habilitacyjne weszły już na stałe do
kalendarza uroczystości akademickich na Uniwersytecie

Zielonogórskim. W tym święcie uczestniczą nie tylko sami
bohaterowie, czyli nowo wypromowani doktorzy habilitowani i doktorzy, ale najwyższe władze uczelni, dziekani,
promotorzy, rodziny i przyjaciele.
Tegoroczną uroczystość poprowadził dr hab. Andrzej Pieczyński, prof. UZ - Prorektor ds. Rozwoju. W uroczystości
wzięli również udział prof. dr hab. Giorgi Melikidze - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Prorektor
ds. Studenckich - prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski.
Najważniejszą częścią uroczystości jest sam akt promocji. Zwyczajowo najpierw odbywają się promocje habilitacyjne. Rektor dotyka berłem ramienia promowanego wygłaszając formułę Doctorem habilitatum Te creo (Promuję
cię na stopień doktora habilitowanego) następnie w asyście
dziekana wydziału, który nadał tytuł, wręcza dyplom.
Doktorzy natomiast, przed otrzymaniem dyplomu, składają uroczyste ślubowanie, że swoim uczciwym i godnym
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postępowaniem przyczyniać się będą do rozsławiania dobrego imienia Uniwersytetu, oraz że zdobytą wiedzę nadal będą rozwijać i doskonalić. Akt ślubowania odbywa
się wspólnie dla wszystkich doktorów. Wręczenia dyplomu
każdemu doktorowi dokonuje rektor w asyście promotora.
Tegoroczne promocje doktorskie i habilitacyjne odbyły się zgodnie z uroczystym ceremoniałem – było więc
ślubowanie, były łacińskie pieśni w wykonaniu Chóru Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego pod dyrekcją dr hab. Łucji Nowak, prof. UZ oraz przemówienie Prorektora ds. Studenckich – prof. Wojciecha Strzyżewskiego,
który gratulując przyznanych stopni naukowych stwierdził,
że w pracy naukowej najważniejsza jest samodyscyplina.
Samodzielność naukowa – zwracając się do doktorów habilitowanych – to ogromna odpowiedzialność w kształtowaniu
kolejnych pokoleń naukowców.
Wszystkim nowym doktorom habilitowanym i doktorom
życzymy powodzenia w dalszym prowadzeniu badań naukowych, pracy dydaktycznej oraz pomyślności w życiu osobistym.

Recenzenci:

__prof. dr hab. Tomasz Łuczak,
__prof. dr hab. Adam Idzik,
__prof. dr hab. Marek Golasiński.
2. Dr hab. Aneta Sikorska-Nowak - doktor habilitowany
nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka
Jednotematyczny cykl publikacji: Rozszerzenie dziedziny i klasy funkcji w równaniach różniczkowo-całkowych
Recenzenci:
__dr hab. Dariusz Idczak,
__prof. dr hab. Jerzy Motyl,
__prof. dr hab. Wojciech Okrasiński.
Stopień nadany przez Radę Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska:

Osoby, które odebrały dyplom doktora
habilitowanego:

3. Dr hab. inż. Jacek Korentz - doktor habilitowany nauk
technicznych w dyscyplinie budownictwo
Tytuł rozprawy: Metoda analizy żelbetowych elementów prętowych w stanie deformacji pozakrytycznych
Recenzenci:
__prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński,
__dr hab. inż. Piotr Korzeniowski,
__prof. dr hab. inż. Maria Kamińska.

Stopnie nadane przez Radę Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii:

Stopień nadany przez Radę Wydziału Humanistycznego

1. Dr hab. Andrzej Piotr Kisielewicz - doktor habilitowany 4. Dr hab. Andrzej Gillmeister - doktor habilitowany nauk
nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka
humanistycznych w dyscyplinie historia
Jednotematyczny cykl publikacji: Podziały dychotoTytuł rozprawy: Między historiografią a historiozofią. Tamiczne i struktura teselacji przestrzeni R d kostką jeddeusza Zielińskiego wizja religii rzymskiej
nostkową
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Recenzenci:
__prof. dr hab. Jerzy Axer,
__prof. dr hab. Maria Dzielska,
__prof. dr hab. Violetta Julkowska.

Recenzenci:
__prof. dr hab. inż. Dariusz Kania,
__dr hab. Marcin Szpyrka, prof. AGH.

5. Dr inż. Paweł Adam Dąbrowski - doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka
Tytuł rozprawy: Deployment Models of Graphical User
Interface Elements Based on Stochastic Algorithms
Osoby, które odebrały dyplom doktorski:
Promotor: dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ
Recenzenci:
Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Informatyki, Elek__dr hab. inż. Leszek Chmielewski, prof. SGGW,
trotechniki i Automatyki:
__prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz.
1. Dr inż. Andrzej Czajkowski - doktor nauk technicznych
w dyscyplinie automatyka i robotyka
Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Budownictwa, ArTytuł rozprawy: Fault tolerant control system design us- chitektury i Inżynierii Środowiska:
ing dynamic neural networks
6. Dr inż. Ewa Maria Patalas - Doktor nauk technicznych
Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ
w dyscyplinie budownictwo
Recenzenci:
Tytuł rozprawy: Efektywność przejść dla zwierząt
__prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk,
w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przy__dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ.
kładzie autostrady A2
Rozprawa wyróżniona
Promotor: dr hab. inż. Adam Wysokowski prof. UZ
2. Dr inż. Marcel Luzar - doktor nauk technicznych w dysRecenzenci:
cyplinie automatyka i robotyka
__prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski,
Tytuł rozprawy: Dynamic artificial neural networks in
__prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski.
designing robust fault diagnosis systems
7. Dr inż. Paweł Jarosław Błażejewski - doktor nauk techPromotor: prof. dr hab. inż. Marcin Witczak
nicznych w dyscyplinie budownictwo
Recenzenci:
Tytuł rozprawy: Nośność wyboczeniowa stalowych po__prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz,
włok sferycznych obciążonych ciśnieniem
__dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ.
Promotor: dr hab. inż. Jakub Marcinowski prof. UZ
3. Dr inż. Wojciech Rafajłowicz - doktor nauk techniczRecenzenci:
nych w dyscyplinie automatyka i robotyka
__dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr,
Tytuł rozprawy: Hybrydowe algorytmy optymalnego ste__dr hab. inż. Maciej Szumigała, prof. PP.
rowania systemami całkowo algebraicznymi
Rozprawa wyróżniona
Promotor: prof. dr hab. inż. Krystyn Styczeń
Recenzenci:
Stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Matematyki, In__prof. dr hab. inż. Stefan Domek,
formatyki i Ekonometrii:
__prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski, czł. koresp. PAN.
8. Dr Joanna Anna Krasińska - doktor nauk matematyczRozprawa wyróżniona
nych w dyscyplinie matematyka
4. Dr inż. Sławomir Chmielewski - doktor nauk techniczTytuł rozprawy: Istnienie i własności rozwiązań rozmynych w dyscyplinie informatyka
tych równań stochastycznych względem semimartyngału
Tytuł rozprawy: Wykorzystanie osobliwości strukturalnych
Promotor: dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ
automatu Moore’a do redukcji zasobów sprzętowych PAL
Recenzenci:
Promotor: prof. dr hab. inż. Aleksander Barkalov
__prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk,
__prof. dr hab. Michał Kisielewicz.
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14. Dr Anna Maria Studzińska - doktor nauk fizycznych
w dyscyplinie astronomia
Tytuł rozprawy: Różniczkowo rotujące gwiazdy neutro9. Dr Dinh Quang Ho - doktor nauk fizycznych w dyscyplinowe
nie fizyka
Promotor: dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ
Tytuł rozprawy: Magnetic filtering materials and methRecenzenci:
ods of their use in wastewater treatment
__prof. dr hab. Marek Biesiada,
Promotor: dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ
__prof. dr hab. Tomasz Bulik.
Recenzenci:
15. 15. Dr Dariusz Mirosław Woźniak - doktor nauk fizycz__prof. dr hab. Jean B. Diatta,
nych w dyscyplinie fizyka
__dr hab. Janusz Typek, prof. ZUT.
Tytuł rozprawy: Dynamiczne własności kwantowych
10. Dr Dibwe Musumbu - doktor nauk fizycznych w dyscyukładów spinowych z przerwą Haldane’a w formaliplinie fizyka
zmie MPS (Matrix Product States)
Tytuł rozprawy: Mixed light states dynamics on graphs
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Drzewiński
Promotor: dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ
Recenzenci:
Recenzenci:
__prof. dr hab. inż. Zbigniew Domański,
__dr hab. Paweł Kurzyński,
__prof. dr hab. Wiesław Leoński.
__dr hab. Jarosław Miszczak.
Stopnie nadany uchwałą Rady Wydziału Fizyki i Astronomii:

11. Dr Łukasz Andrzej Rutkowski - doktor nauk fizycznych Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego:
w dyscyplinie fizyka
16. Dr Agata Miżdal-Karmelita - doktor nauk humanistyczTytuł rozprawy: Nieliniowe równania fal na płytkich
nych w dyscyplinie historia
wodach
Tytuł rozprawy: Ewolucja pisma neogotyckiego na tePromotor: dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ
renie Górnych Łużyc
Recenzenci:
od początku XVI w. do połowy XX w.
__dr hab. Tomasz Srokowski,
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski
__dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ.
Recenzenci:
__prof. dr hab. Andrzej Wałkówski,
12. dr Thi Dung Nguyen - doktor nauk fizycznych w dys__prof. dr hab. Joachim Zdrenka.
cyplinie fizyka
Tytuł rozprawy: Quantum correlations in systems with
17. 17. Dr Katarzyna Kornak - doktor nauk humanistyczKerr - like nonlinearities
nych w dyscyplinie historia
Promotor: prof. dr hab. Wiesław Leoński
Tytuł rozprawy: Cechy wewnętrzne dokumentów ksiąRecenzenci:
żąt meklemburskich
__doc. RNDr Jan Peřina Jr., Ph.D,
(do 1329 roku)
__dr hab. Radosław Szczęśniak.
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski
Recenzenci:
13. Dr Michał Wojciechowski – doktor nauk fizycznych
__prof. dr hab. Andrzej Wałkówski.
w dyscyplinie fizyka
__dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ.
Tytuł rozprawy: Współzależności pomiędzy właściwościami magnetycznymi i elektronowymi w układach mo18. 18. Dr Sylwester Woźniak - doktor nauk humanistyczlekularnych zawierających jony metali przejściowych
nych w dyscyplinie historia
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Jan Kamieniarz
Tytuł rozprawy: Kościół grekokatolicki w zachodniej
Recenzenci:
Polsce po II wojnie światowej
__prof. dr hab. Andrzej Stanisław Jezierski,
Promotor: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ
__dr hab. Małgorzata Agnieszka Samsel-Czekała.
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Recenzenci:
__prof. dr hab. Roman Drozd,
__dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ.
19. Dr Wojciech Dajewski - doktor nauk humanistycznych
w dyscyplinie historia
Tytuł rozprawy: Porozumienie Centrum 1990-2000
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Suleja
Recenzenci:
__prof. dr hab. Jan Draus,
__prof. dr hab. Czesław Osękowski.
20. Dr Wiktor Jan Krajniak - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
Tytuł rozprawy: Rozwój energetyki wodnej na rzece
Bóbr w XX wieku
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jaworski
Recenzenci:
__prof. dr hab. Stanisław Jankowiak,
__dr hab. Tomasz Nodzyński.
Rozprawa wyróżniona
21. Dr Krystian Saja - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
Tytuł rozprawy: Postacie monstrualne w literaturze
XIX wieku. Studium przypadku na podstawie Draculi
Brama Stokera
Promotor: dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ
Recenzenci:
__dr hab. Agnieszka Kwiatkowska, prof. UAM,
__dr hab. Jolanta Pasterska, prof. UR.
22. Dr Jeremy Pomeroy - doktor nauk humanistycznych
w dyscyplinie historia
Tytuł rozprawy: Edukacja z zakresu wiedzy o społeczeństwie (Social Studies) w stanie Wirginia Zachodnia
w drugiej połowie XX wieku
Promotor: dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ
Recenzenci:
__prof. dr hab. Joanna Wojdon,
__dr hab. Marek Smoluk, prof. UZ.
23. Dr Grzegorz Biszczanik - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
Tytuł rozprawy: Symbolika propagandy wojennej
w ikonografii kart pocztowych 1914-1918
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
Recenzenci:
__dr hab. Piotr Biliński, prof. UJ,
__dr hab. Zbigniew Bujkiewicz.
24. Dr Juliusz Sikorski – doktor nauk humanistycznych
w dyscyplinie historia
Tytuł rozprawy: Stosunki państwo-Kościół na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1956
Promotor: prof. dr hab. Czesław Osękowski
Recenzenci:
__prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski,
__dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ.
Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii:
25. Dr Alicja Ostrowska - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
Tytuł rozprawy: Orientacje życiowe twórczych i odtwórczych gimnazjalistów w kontekście wybranych
warunków społecznych ich rodzin

Promotor: dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz,
prof. UZ
Recenzenci:
__dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ,
__prof. dr hab. Stanisław Popek.
26. Dr Mariusz Pacholak - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
Tytuł rozprawy: Wartość sprawiedliwości w teoriach
edukacyjnych i praktyce szkolnej
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Pasterniak
Recenzenci:
dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ,
dr hab. Wiesław Jamrożek, prof. UAM.
Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Nauk Biologicznych:
27. Dr Anna Bronowska - doktor nauk biologicznych w dyscyplinie ochrona środowiska
Tytuł rozprawy: Oddziaływanie nanosrebra na środowisko wodne ze szczególnym uwzględnieniem srebra
koloidalnego w produkcji rybackiej
Promotor: dr hab. inż. Ryszard Polechoński, prof.
UPWr
Recenzenci:
__prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki,
__prof. dr hab. inż. Tomasz Heese.
28. 28. Dr Ireneusz Paweł Kaługa - doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia
Tytuł rozprawy: Struktura środowiskowa terytoriów
gniazdowych, a parametry rozrodu bociana białego Ciconia ciconia w warunkach wschodniej Polski
Promotor: prof. dr hab. Leszek Jerzak
Recenzenci:
__prof. dr hab. Aleksander Winiecki,
__dr hab. Piotr Profus, prof. Instytutu Ochrony Przyrody PAN.
29. Dr Mieczysław Landowski - doktor nauk biologicznych
w dyscyplinie biologia
Tytuł rozprawy: Zróżnicowanie rozwoju biologicznego
i sprawności fizycznej młodzieży umieszczonej w zakładach poprawczych Polski i Niemiec w świetle wybranych czynników środowiskowo-społecznych
Promotor: dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ
Recenzenci:
__prof. dr hab. Andrzej Malinowski,
__dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ.
Uniwersytet Zielonogórski posiada 19 uprawnień do
nadawania stopnia naukowego doktora (w dyscyplinach:
astronomia, automatyka i robotyka, biologia, budowa
i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektrotechnika, filozofia, fizyka, historia, informatyka, inżynieria produkcji,
inżynieria środowiska, językoznawstwo literaturoznawstwo, matematyka, nauki o zarządzaniu, ochrona środowiska, pedagogika, socjologia) i 7 uprawnień do nadawania
stopnia naukowego doktora habilitowanego (w dyscyplinach: astronomia, automatyka i robotyka, budownictwo,
elektrotechnika, fizyka, historia, matematyka).
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