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DOTACJA PODMIOTOWA NA UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZ EGO w 2017 r. 
 
 

Wydział Artystyczny 
1. kierownik: dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ; tytuł zadania: Interdyscyplinarność w sztukach wizualnych i 

projektowych jako źródło różnorodności i metoda poszukiwań twórczych; przyznana kwota dotacji brutto: 
140 927,75 zł, 

2. kierownik: dr hab. Bartłomiej Stankowiak, prof. UZ; tytuł zadania: Muzyka we współczesnej kulturze i edukacji; 
przyznana kwota dotacji brutto: 155 762,25 zł. 

 
 
Wydział Humanistyczny 

1. kierownik: dr hab. Jacek Uglik; tytuł zadania: Problematyka logiki, teorii i historii filozofii w perspektywie 
synchronicznej i diachronicznej; przyznana kwota dotacji brutto: 60 000,00 zł, 

2. kierownik: dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ; tytuł zadania: Język polski w ujęciu historycznym i współczesnym, 
zagadnienia stylistyki, onomastyki i dialektologii. Literatura polska w jej dziejowym rozwoju, obiegi literatury, 
zagadnienia bibliologii i edytorstwa. Teoria i antropologia literatury. Tożsamość narodowa i treści kształcenia w 
nowoczesnej dydaktyce literatury i języka polskiego; przyznana kwota dotacji brutto: 110 000,00 zł, 

3. kierownik: dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ; tytuł zadania: Języki i literatury wschodniosłowiańskie XIX i XX w. 
Kierunki rozwoju literatury i języka angielskiego w XIX i XX w. Literatura francuska oraz język literacki w procesie 
rozwojowym XIX i XX w.; przyznana kwota dotacji brutto: 55 000,00 zł, 

4. kierownik: dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ; tytuł zadania: Polityka historyczna w Europie Środkowej i Wschodniej; 
przyznana kwota dotacji brutto: 70 000,00 zł, 

5. kierownik: dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ; tytuł zadania: Historia społeczeństw pogranicza; przyznana kwota 
dotacji brutto: 115 000,00 zł, 

6. kierownik: dr hab. Paweł Zimniak, prof. UZ; tytuł zadania: Tekst w aspekcie mediatyzacji i narratologii; przyznana 
kwota dotacji brutto: 65 000,00 zł, 

7. kierownik: dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ; tytuł zadania: Wzmocnienie potencjału naukowego pracowników i 
uczestników studiów doktoranckich Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego; przyznana kwota 
dotacji brutto: 227 830,00 zł. 

 
 
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii 

1. kierownik: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ; tytuł zadania: Podniesienie efektywności potencjału naukowego 
pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Pedagogiki, Psychologii i  Socjologii; przyznana 
kwota dotacji brutto: 100 000,00 zł, 

2. kierownik: dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ; tytuł zadania: Rozwój i funkcjonowanie człowieka w kontekstach 
edukacji, wychowania, pracy zawodowej oraz zdrowia - perspektywa psychologiczna; przyznana kwota dotacji 
brutto: 80 982,00 zł, 

3. kierownik: dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ; tytuł zadania: Lubuski Sondaż Społeczny  2016-2020; przyznana 
kwota dotacji brutto: 69 805,00 zł, 

4. kierownik: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ; tytuł zadania: Interdyscyplinarność pedagogiki w procesach 
wspierania człowieka w rozwoju; przyznana kwota dotacji brutto: 259 833,00 zł. 

 
 
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 

1. kierownik: dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ; ; tytuł zadania:  Matematyka i jej zastosowania w ekonomii, naukach 
technicznych i naukach podstawowych; przyznana kwota dotacji brutto: 370 390,00 zł. 
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Wydział Fizyki i Astronomii 

1. kierownik: prof. dr hab. Andrzej Maciejewski, tytuł zadania: Szybko zmienne źródła astrofizyczne; przyznana 
kwota dotacji brutto: 204 031,10 zł, 

2. kierownik: dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ, tytuł zadania: Fizyka układów liniowych i nieliniowych w opisie 
klasycznym i kwantowym; przyznana kwota dotacji brutto: 212 358,90 zł. 

 
 
Wydział Ekonomii i Zarz ądzania 

1. kierownik: dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ, tytuł zadania: Wsparcie potencjału naukowego pracowników 
Wydziału Ekonomii i Zarządzania w realizacji ścieżki kariery naukowej, przyznana kwota dotacji brutto: 102 
392,00 zł, 

2. kierownik: dr inż. Wiesław Danielak, prof. UZ, tytuł zadania: Uwarunkowania i trendy współdziałania 
międzyorganizacyjnego, przyznana kwota dotacji brutto: 5 360,12 zł, 

3. kierownik: dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ, tytuł zadania: Zarządzanie wartością we współczesnych 
organizacjach, przyznana kwota dotacji brutto: 3 639,69 zł, 

4. kierownik: dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ, tytuł zadania: Determinanty aktywności innowacyjnej 
w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce, przyznana kwota dotacji brutto: 6 657,98 zł, 

5. kierownik: prof. dr hab. Eulalia Skawińska, tytuł zadania: Wartości niematerialne jako czynniki wzrostu i rozwoju w 
nowej ekonomii, przyznana kwota dotacji brutto: 15 242,33 zł, 

6. kierownik: prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, tytuł zadania: Zależności występujące w strukturalnych 
i społecznych instrumentach zrównoważonego rozwoju na poziomie mikro- i makroekonomicznym, przyznana 
kwota dotacji brutto: 15 712,83 zł, 

7. kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz, tytuł zadania: Kapitał społeczny we współczesnych organizacjach 
– wyzwania i pożądane kierunki zmian, przyznana kwota dotacji brutto: 11 006,97 zł, 

8. kierownik: dr hab. Leszek Belzyt, prof. UZ, tytuł zadania: Epoka przemysłowa w miastach okręgu 
zielonogórskiego, przyznana kwota dotacji brutto: 4 289,51 zł, 

9. kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ, tytuł zadania: Systemy logistyczne w gospodarowaniu, 
przyznana kwota dotacji brutto: 14 226,77 zł, 

10. kierownik: dr inż. Krzysztof Graczyk, tytuł zadania: Wybrane elementy zarządzania kryzysowego w administracji 
państwowej i samorządowej na podstawie wytypowanych województw, przyznana kwota dotacji brutto: 3 373,38 
zł, 

11. kierownik: dr hab. Waldemar Sługocki, prof. UZ, tytuł zadania: Programy współpracy przygranicznej elementem 
zarządzania rozwojem regionu na przykładzie województwa lubuskiego, przyznana kwota dotacji brutto: 2 905,53 
zł, 

12. kierownik: dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ, tytuł zadania: Problematyka  rozwoju w wybranych obszarach 
gospodarki z uwzględnieniem uwarunkowań i specyfiki gospodarki elektronicznej, przyznana kwota dotacji brutto: 
31 770,98 zł, 

13. kierownik: dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ, tytuł zadania: Inżynieria zarządzania w organizacjach 
produkcyjnych i usługowych, przyznana kwota dotacji brutto: 17 228,18 zł, 

14. kierownik: dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ, tytuł zadania: Zrównoważony rozwój w ujęciu regionalnym 
i międzynarodowym, przyznana kwota dotacji brutto: 22 173,73 zł. 

 
 
Wydział Nauk Biologicznych 

1. kierownik: dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ; tytuł zadania: Metody biotechnologiczne i chemiczne w syntezie 
nanomateriałów i biomateriałów oraz analityka wybranych produktów naturalnych; przyznana kwota dotacji brutto: 
88 115,30 zł, 
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2. kierownik: prof. dr hab. Beata Gabryś; tytuł zadania: Biologia i ekologia wybranych grup roślin; przyznana kwota 
dotacji brutto: 83 732,02 zł, 

3. kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Gabryś; tytuł zadania: Biologia, ekologia i filogeneza wybranych grup zwierząt; 
przyznana kwota dotacji brutto: 32 578,76 zł, 

4. kierownik: prof. dr hab. Leszek Jerzak; tytuł zadania: Ochrona bioróżnorodności w różnych środowiskach 
województwa lubuskiego; przyznana kwota dotacji brutto: 119 203,09 zł, 

5. kierownik: dr hab. Jacek Leluk, prof. UZ; tytuł zadania: Teoretyczna analiza porównawcza białek wirusowych oraz 
białkowych inhibitorów proteinaz; przyznana kwota dotacji brutto: 14 633,09 zł, 

6. kierownik: dr Beata Machnicka; tytuł zadania: Molekularne mechanizmy mutacji; przyznana kwota dotacji brutto: 
20 535,16 zł, 

7. kierownik: dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ; tytuł zadania: Analiza trendów populacyjnych płazów i gadów w 
zachodniej Polsce; przyznana kwota dotacji brutto: 8 672,32 zł, 

8. kierownik: dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ; tytuł zadania: Genetyczne i środowiskowe czynniki 
zmienności organizmów; przyznana kwota dotacji brutto: 26 970,26 zł. 

 
 
Wydział Budownictwa, Architektury i In żynierii Środowiska 

1. kierownik: dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ; tytuł zadania: Wspieranie rozwoju naukowego pracowników 
naukowo-dydaktycznych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; przyznana kwota dotacji 
brutto: 174 000,00 zł, 

2. kierownik: dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ; tytuł zadania: Problemy konstrukcyjne, materiałowe oraz 
technologiczne i organizacyjne budownictwa; przyznana kwota dotacji brutto: 227 745,63 zł, 

3. kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak; tytuł zadania: Modelowanie procesów w inżynierii środowiska; 
przyznana kwota dotacji brutto: 224 667,99 zł, 

4. kierownik: prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz; tytuł zadania: W kręgu architektury, urbanistyki i ochrony 
zabytków Ziemi Lubuskiej; przyznana kwota dotacji brutto: 83 096,38 zł. 

 
 
 
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki 

1. kierownik: dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ; tytuł zadania badawczego: Wspomaganie rozwoju naukowego i 
zawodowego pracowników i doktorantów wydziału; przyznana kwota dotacji brutto: 175 030,00 zł, 

2. kierownik: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, czł. koresp. PAN; tytuł zadania badawczego: Modelowanie, sterowanie 
i diagnostyka w systemach technicznych i medycznych; przyznana kwota dotacji brutto: 239 250,00 zł, 

3. kierownik: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ; tytuł zadania badawczego: Analiza i synteza systemów 
pomiarowo-sterujących i informatycznych; przyznana kwota dotacji brutto: 168 200,00 zł, 

4. kierownik: prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek; tytuł zadania badawczego: Badania właściwości nowych 
energoelektronicznych układów elastycznego sterowania jakością energii elektrycznej w systemach zasilających 
prądu przemiennego; przyznana kwota dotacji brutto: 147 900,00 zł. 

 
 
Wydział Mechaniczny 

1. kierownik: prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein; tytuł zadania: Kształtowanie własności eksploatacyjnych 
elementów maszyn; przyznana kwota dotacji brutto 290 000,00 zł, 

2. kierownik: dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ; tytuł zadania: Technologie informatyczne w inżynierii produkcji; 
przyznana kwota dotacji brutto: 161 000,00 zł, 
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3. kierownik: dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ; tytuł zadania: Modelowanie procesów technologicznych, pracy 
i edukacji; przyznana kwota dotacji brutto: 90 500,00 zł, 

4. kierownik: dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ; tytuł zadania: Podniesienie efektywności potencjału naukowego 
pracowników Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego; przyznana kwota dotacji brutto: 93 
610,00 zł. 

 
 
Wydział Prawa i Administracji 

1. kierownik: dr hab. Arkadiusz Wudarski, prof. UZ; tytuł zadania: Komparatystyka w służbie jakości prawa; 
przyznana kwota dotacji brutto: 18 140,95 zł, 

2. kierownik: dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. UZ; tytuł zadania: Prawo karne i proces karny po nowelizacji. 
Zmiany modelowe i ich praktyczna implementacja w praktyce wymiaru sprawiedliwości; przyznana kwota dotacji 
brutto: 23 379,63 zł, 

3. kierownik: dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram, prof. UZ; tytuł zadania: Specyfika polityki wewnętrznej i 
zagranicznej polskiej administracji centralnej i terytorialnej przed 1989 rokiem; przyznana kwota dotacji brutto: 4 
430,20 zł, 

4. kierownik: dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ; tytuł zadania: Prawa podmiotowe i ich współczesne 
zagrożenia; przyznana kwota dotacji brutto: 5 867,42 zł, 

5. kierownik: prof. dr hab. Bogusław Banaszak; tytuł zadania: Stymulacja rozwoju naukowego i profesjonalnego 
pracowników Wydziału Prawa i Administracji; przyznana kwota dotacji brutto: 43 379,99 zł, 

6. kierownik: dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ; tytuł zadania: Finansowe i administracyjne aspekty rozwoju 
demokratycznego państwa prawnego; przyznana kwota dotacji brutto: 11 868,68 zł, 

7. kierownik: prof. dr hab. Bogusław Banaszak; tytuł zadania: Analiza wybranych zagadnień z zakresu prawa 
wyborczego oraz sądownictwa konstytucyjnego i ochrony praw jednostki; przyznana kwota dotacji brutto: 21 
506,49 zł, 

8. kierownik: dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ; tytuł zadania: Dylematy współczesnej administracji publicznej, 
aspekty: prawne, ekonomiczne, historyczne, społeczne i polityczne; przyznana kwota dotacji brutto: 8 702,55 zł, 

9. kierownik: dr Izabela Gawłowicz; tytuł zadania: Wpływ orzecznictwa wybranych sądów międzynarodowych na 
rozwój prawa międzynarodowego publicznego; przyznana kwota dotacji brutto: 7 324,09 zł. 

 
 
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu 

1. kierownik: dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ; tytuł zadania: Utrzymanie infrastruktury badawczej, 
upowszechnianie nauki; przyznana kwota dotacji brutto: 64 566,21 zł, 

2. kierownik: dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich; tytuł zadania: Problemy komunikacji interpersonalnej pielęgniarek 
w zespołach interpersonalnych i z pacjentami jako element wypalenia zawodowego; przyznana kwota dotacji 
brutto: 13 932,36 zł, 

3. kierownik: dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ; tytuł zadania: Neuroprotekcyjne działanie wysiłku 
fizycznego u osób po 60 roku życia; przyznana kwota dotacji brutto: 76 627,98 zł, 

4. kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Łącki; tytuł zadania: Czy polimorfizm genu IKZF3 wpływa na rozwój tocznia 
rumieniowatego układowego ?; przyznana kwota dotacji brutto: 46 441,20 zł, 

5. kierownik: dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ; tytuł zadania: Biologiczne wskaźniki zdrowia w różnych 
okresach ontogenezy człowieka w świetle wybranych uwarunkowań, a także jako efekty treningu sportowego i 
zdrowotnego; przyznana kwota dotacji brutto: 57 277,55 zł, 

6. kierownik: dr n. o zdr. Jolanta Chmielowiec; tytuł zadania: Kobiety i alkohol – genetyka układu opioidowego; 
przyznana kwota dotacji brutto: 25 284,70 zł. 

 


