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Edward Roszyk urodził się 28 września 1977 roku w Jarocinie. Studia wyższe, 

w latach 1997-2002, odbył na Wydziale Technologii Drewna AR w Poznaniu, 

uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera mechanicznej technologii 

drewna. Następnie, na tym samym Wydziale, podjął studia doktoranckie, uzyskując 

z wyróżnieniem w 2006 roku stopień naukowy doktora nauk leśnych w zakresie drzewnictwa. 

W roku 2016 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk leśnych w dyscyplinie 

drzewnictwo. Od roku 2006 zatrudniony jest jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze 

Nauki o Drewnie UPP – przekształconej od lutego 2020 roku w Katedrę Nauki o Drewnie 

i Techniki Cieplnej – początkowo na etacie asystenta (do 2007 r.), następnie adiunkta bez hab. (do 

2016 r.), adiunkta z hab. (do 2019 r.), a aktualnie profesora Uczelni (od 2019 r.). Od 2017 roku 

pełni funkcję kierownika tej Katedry. 

Kandydat na Prodziekana ds. studiów wykazuje szczególne zamiłowanie do działalności 

dydaktycznej, ugruntowanej wiedzą i umiejętnościami zdobytymi m.in. na Studium Przygotowania 

Pedagogicznego AR w Poznaniu (1999-2002). Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu wiedzy 

i nauki o drewnie na wszystkich stopniach kształcenia – od uniwersytetów dziecięcych, przez studia 

inżynierskie, magisterskie i doktoranckie, po uniwersytety trzeciego wieku. Kieruje trzema 

przedmiotami, w tym jednym na studiach doktoranckich, a także prowadzi seminaria dyplomowe na 

studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Technologia drewna. Wypromował 28 

inżynierów i 21 magistrów technologii drewna lub projektowania mebli. Został dwukrotnie 

wyróżniony przez studentów Wydziału Technologii Drewna w konkursie na najlepszego 

wykładowcę (2014 i 2015 r.). W latach 2012-2016 był członkiem Komisji Rady Wydziału ds. 

Studiów oraz Senackiej Komisji ds. Studiów. W kadencji 2016-2020 pełni funkcję Prodziekana ds. 

studiów na Wydziale Technologii Drewna. W tym czasie przyczynił się m.in. do pozyskania 

środków finansowych w ramach projektów: Uniwersytet Młodych Odkrywców (projekt MNiSW, 

2017 r., o wartości 50 tys. zł), Uniwersytet Młodych Przyrodników (projekt NCBiR, 2018 r., ok. 

500 tys. zł), inżynierskie studia dualne na kierunku Technologia drewna (projekt NCBiR, 2019 r. 

ok. 2 mln zł). Był wydziałowym koordynatorem projektów Uniwersytet Młodych Odkrywców 

(2017) i Uniwersytet Młodych Przyrodników (2019-2020). Przewodniczył pracom zespołu 

opracowującego program inżynierskich studiów o profilu praktycznym (dualnych) na kierunku 

Technologia drewna, uruchomionych w 2019 roku. Ponadto był m.in. przewodniczącym Zespołu 

ds. jakości kształcenia na kierunku studiów Projektowanie mebli (2016-2019). Przewodniczył 

zespołowi opracowującemu raport samooceny tego kierunku studiów na potrzeby Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej (2017). 

Prof. UPP Edward Roszyk chętnie włącza się w działalność organizacyjną na rzecz 

macierzystego Wydziału oraz Uczelni. Oprócz pełnienia funkcji prodziekana i kierownika Katedry, 

m.in. przewodniczy Zespołowi ds. promocji Wydziału Technologii Drewna (od 2017 r.), a także 

Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (od 2018 r.). Był członkiem (2008-2012) i sekretarzem (2012-

2016) Wydziałowej Komisji Wyborczej, a także członkiem Rektorskiej Komisji ds. opracowania 

projektu statutu UPP (2018-2019). Jest członkiem Rady Programowej „Wieści Akademickich” (od 

2016 r.). Za osiągnięcia organizacyjne został dwukrotnie wyróżniony nagrodą Rektora UPP (2018 

i 2019 r.). 


