
Tadeusz Kuczyński w 1976 roku ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Wrocławskiej.  

W roku 2003 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych. Z zielonogórską uczelnią związany jest 

od 1999 roku. W latach 2002-2008 dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, a w latach 2008-

2012 prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Członek Rady Naukowej Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa  

w Warszawie (2007-2010). W latach 2004-2008 przedstawiciel Uniwersytetu Zielonogórskiego  

w Komitecie Sterującym, a od 2008 r. w Komitecie Zarządzającym 6 polskich uczelni (Uniwersytet 

Zielonogórski oraz Politechniki: Gdańska, Śląska, Wrocławska, Krakowska i Akademia Górniczo-

Hutnicza) oraz Electricite de France (EDF) - Polska i EDF Research and Development. Prezes 

Zielonogórskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Energii Odnawialnej (2007-2008). Autor 

monografii i licznych artykułów z zakresu emisji zanieczyszczeń (głównie związków azotu) i ich wpływu 

na środowisko, efektywnego kształtowania mikroklimatu w budynkach inwentarskich, inżynierii 

odnawialnych źródeł energii, etyki środowiska, w tym środowiska zurbanizowanego. Członek wielu 

organizacji krajowych i międzynarodowych. Od 2005 r. ekspert w zakresie energii i środowiska 

Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej, od 2007 r. ekspert Podkomisji 

Sejmowej do spraw rozpatrywania projektu ustawy „O instrumentach wspomagających redukcję emisji 

do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji" i od 2008 r. przedstawiciel polskich NGOs  

w pracach w Sewilli nad modyfikacją dokumentu BREF dotyczącego intensywnej produkcji trzody 

chlewnej i drobiu. 

Od 1 września 2012 r. Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. W trakcie jego kadencji: 

- 12 listopada 2014 r. rozpoczął działalność Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu 

Zielonogórskiego Sp. z o.o., który składa się z Centrum Logistycznego i Platformy na rzecz Nauki  

i Gospodarki, Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii, Centrum Innowacji - „Technologie dla 

Zdrowia Człowieka” oraz Centrum Technologii Informatycznych. Celem Parku jest tworzenie warunków 

do wykorzystania naukowego oraz przemysłowego potencjału regionu, stymulowanie rozwoju 

przemysłu w zakresie innowacyjnych oraz zaawansowanych technologii i wspomaganie przedsięwzięć 

mających na celu zbliżenie polskiej gospodarki, a w szczególności województwa lubuskiego do rynku 

światowego.  

- 7 grudnia 2012 r. podpisano porozumienie w sprawie powołania i rozwoju Wydziału Prawa  

i Administracji na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jego sygnatariuszami byli m.in. Rektor Uniwersytetu 

Zielonogórskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego i Prezydent Miasta Zielona Góra. Wydział 

Prawa i Administracji został powołany 19 marca 2014 r., a pierwszy nabór na kierunki: prawo  

i administracja odbył się w czerwcu 2014 r. 

- 24 czerwca 2015 r. został powołany Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu. Jest to wspólna inicjatywa 

Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz władz samorządowych Województwa Lubuskiego i Miasta Zielona 

Góra. Na wydziale kształceni są studenci kierunków: lekarski, pielęgniarstwo i wychowanie fizyczne. 

Bazę dydaktyczną i kliniczną tworzą nowoczesne laboratoria, pracownie i sale wykładowe Uniwersytetu 

Zielonogórskiego i Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. 

Najważniejszą część tej bazy stanowią Zakład Patomorfologii, Zakład Anatomii i Histologii, Zakład 



Diagnostyki Laboratoryjnej i Pracownia Badań Mikrobiologicznych oraz Zakład Fizjologii Stosowanej  

i Klinicznej, przygotowywane do zapewnienia wysokiego poziomu jakości kształcenia i prowadzenia 

badań naukowych.  

Ponadto z dniem 1 września  2017 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie  

i Uniwersytet Zielonogórski staną się jedną uczelnią. PWSZ zostanie Oddziałem Zamiejscowym  

w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, a studenci PWSZ studentami UZ. Po uzyskaniu licencjatu 

studenci z Sulechowa będą mogli podjąć studia uzupełniające II stopnia. Absolwenci otrzymają dyplomy 

Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zwiększy się oferta uczelni kierowana do przedsiębiorstw oraz potencjał 

badawczy, dydaktyczny i ilość kierunków kształcenia.  

Prof. Tadeusz Kuczyński dnia 14 marca 2016 r. został ponownie wybrany na funkcję Rektora. 


