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UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI  N r  8  (274)  listopad 2020

W roku akademickim 2001/2002 na Uniwersytecie Zielonogórskim studiowało: 23 132 studentów,  
z czego 10 538 na studiach dziennych i 12 594 na studiach wieczorowych i zaocznych.  

Uczelnia zatrudniała łącznie 1 180 nauczycieli akademickich w tym: 98 profesorów, 172 doktorów habilitowanych, 
363 doktorów, 547 asystentów i wykładowców.

 2001 
 1 września – pierwsze posiedzenie Senatu Uniwersytetu Zielo-

nogórskiego.

 19 września – powołanie kierunku fizyka techniczna na Wydziale 
Nauk Ścisłych.

 28 września – pierwsza inauguracja roku akademickiego na Uni-
wersytecie Zielonogórskim. FOTO 1

 21 listopada – inauguracja Uniwersyteckich Koncertów Kameral-
nych ARS LONGA.

 29 listopada – ostatni raz doktoranci odebrali dyplomy z pieczę-
ciami starych uczelni – 6 osób z Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
i 8 osób z Politechniki Zielonogórskiej.

 15 grudnia – nagrodę historyczną tygodnika „Polityka” otrzymu-
je prof. dr hab. Czesław Osękowski za książki: Referendum 30 
czerwca 1946 r. w Polsce i Wybory do Sejmu z 19 stycznia 1947 
r. w Polsce.

 2002 
 22 stycznia – pierwsze wybory do Parlamentu Studenckiego UZ

 16 kwietnia – w wyniku pierwszych wyborów na Uniwersytecie 
Zielonogórskim – rektorem na kadencję 2002-2005 został prof. 
dr hab. Michał Kisielewicz

 8 maja – niespełna rok po uzyskaniu uprawnień do nadawania 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych 
w zakresie elektrotechniki na Wydziale Elektrotechniki, Informa-
tyki i Telekomunikacji odbyło się pierwsze kolokwium habilita-
cyjne. Dr Wiesław Miczulski przedstawił monografię pt. Pomiary 
impedancji metodą przetwarzania kątów przesunięć fazowych.
FOTO 2

 13 maja – Senat UZ przyjął uchwałę o ustanowieniu dnia 7 
czerwca Dniem Uniwersytetu Zielonogórskiego

 27 maja – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunika-
cji otrzymał prawa do nadawania stopnia doktora technicznych 
w dyscyplinie informatyka.

 17 sierpnia – „Złota Tarka” dla Big Bandu Uniwersytetu Zielono-
górskiego na XXXII Festiwalu Old Jazz Metting w Iławie.

 30 września – Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała Instytutowi Matematyki Uni-
wersytetu Zielonogórskiego uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk matema-
tycznych w dyscyplinie matematyka (dotychczas UZ posiadał prawo do habilitacji w zakresie historii i elektrotechniki).

 1 października – uruchomienie nowych kierunków studiów: astronomia i fizyka techniczna na Wydziale Nauk Ści-
słych, elektrotechnika i telekomunikacja na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji oraz grafika na 
Wydziale Artystycznym.

 16 października – utworzenie studiów zawodowych architektura wnętrz na Wydziale Artystycznym.

 27 listopada – utworzenie kierunku ekonomia na Wydziale Zarządzania.

 19 grudnia – odbyła się pierwsza na UZ uroczystość nadania tytułu do-
ctora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Został nim prof. zw. 
dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek, twórca podstaw teorii sterowania i teorii 
układów dynamicznych. FOTO 3

 2003 
 17 stycznia – pierwszy finał akcji Uniwer-

sytet Dzieciom. Akcja trwa nieprzerwanie 
do dziś. FOTO 4

 24 marca – Instytut Fizyki uzyskał upraw-
nienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora w zakresie fizyki.

 27 marca – pierwsza edycja organizowanych przez Biuro Karier UZ Targów Pracy – Etat. 
Do dziś odbyło się siedemnaście edycji Targów – osiemnasta, w 2020 r., została odwołana 
z powodu SARS-CoV-2. FOTO 5

 8 maja – pierwsza na UZ uroczystość wręczenia dyplomów Zintegrowanych Stu-
diów Zagranicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego i Fachhohschule Giessen-
-Friedberg prowadzonych przez Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomu-
nikacji, podczas której dwaj absolwenci - Sebastian Brejwo i Arkadiusz Kowalewski 
- odebrali dyplomy ukończenia Fachhochschule Giessen-Friedberg. FOTO 6

 20 maja – po raz pierwszy od otrzymania uprawnień Wydział Humanistyczny nadał stopień doktora habilitowa-
nego w dyscyplinie historia. Otrzymał go dr Dariusz Dolański.

 17 grudnia – powołanie Centrum Kultury i Języka Niemieckiego. CKiJN funkcjonuje do dziś organizując zawsze 
w październiku, najpierw 10 edycji Dni Niemieckich na UZ (do 2012 r.), a od 2013 r. Dni Polsko-Niemieckie na UZ.

 17 grudnia – utworzenie na Wydziale Artystycznym studiów pierwszego stopnia na kierunku jazz i muzyka es-
tradowa.

 2004 
 1 kwietnia – na nowo powołanym Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyły się wybo-

ry władz dziekańskich. Pierwszym dziekanem WFiA został dotychczasowy pełnomocnik ds. tworzenia Wydziału 
- dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ, a prodziekanem - dr hab. Anatol Nowicki, prof. UZ.

 31 maja - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska otrzymał prawa do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie 
inżynieria środowiska.

 30 czerwca – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji po raz pierwszy w swojej historii nadał sto-
pień doktora w dyscyplinie informatyka. Nadano go mgr. inż. Robertowi Szulimowi.

 2005 
 22 lutego – został rozesłany pierwszy Tygodnik Elektroniczny „NiUZ” - wewnętrzny newsletter skierowany do 

pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 22 marca – kolegium elektorów wybrało prof. dr. hab. Czesława Osękowskiego na rektora Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego na kadencję 2005–2008. Profesor Osękowski pełnił tę funkcję przez dwie kolejne kadencje: 2005-
2008 i 2008-2012
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 31 maja – Wydziałowi Fizyki i Astronomii Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego decyzją Centralnej Ko-
misji ds. Stopni i Tytułów przyznano uprawnienie 
do nadawania stopnia naukowego doktora nauk 
fizycznych w dyscyplinie astronomia.

 7 czerwca – prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusie-
wicz doktorem honoris causa Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego. FOTO 7

 1 października – rozpoczęła działalność Zielono-
górska Biblioteka Cyfrowa.

 23 listopada – Wydział Matematyki, Informaty-
ki i Ekonometrii po raz pierwszy w swojej historii 
nadał stopień doktora habilitowanego w dyscypli-
nie matematyka. Otrzymał go dr Mariusz Michta.

 30 listopada – Senat przyjął uchwały w sprawie 
utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku biologia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz eko-
nomia na Wydziale Zarządzania.

 20 grudnia – po raz pierwszy w swojej historii Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska nadał stopień doktora w dys-
cyplinie inżynieria środowiska. Otrzymał go mgr inż. Sebastian Węclewski.

 2006 
 10 stycznia - Marcin Garbat został pełnomocnikiem rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego ds. osób niepełno-

sprawnych (jednostka organizacyjna w pionie prorektora ds. studenckich). M. Garbat pełni tę funkcję do dzisiaj.

 21 lutego - po raz pierwszy w swojej historii Instytut Fizyki nadał stopień doktora w dyscyplinie fizyka. Otrzymała go 
mgr Lidia Najder-Kozdrowska.

 24 lipca – utworzenie studiów doktoranckich w dys-
cyplinach budownictwo i inżynieria środowiska na 
Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.

 16 października – uroczyste otwarcie Akademic-
kiego Inkubatora Przedsiębiorczości (AIP). FOTO 8

 25 października – powołanie na Wydziale Nauk 
Pedagogicznych i Społecznych Lubuskiego Ośrod-
ka Badań Społecznych.

 29 listopada – utworzenie kierunku inżynieria bio-
medyczna (pierwszy międzywydziałowy kierunek 
prowadzony przez Wydział Mechaniczny i Wydział 
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, a od 
2010 r. także Wydział Nauk Biologicznych). Na tym 
samym posiedzeniu Senatu UZ utworzono kierunek 
automatyka i robotyka na Wydziale Elektrotechniki, 
Informatyki i Telekomunikacji oraz pielęgniarstwo 
na Wydziale Nauk Pedagogicznych i Społecznych.

 2007 
 24 stycznia – utworzenie kierunku bezpieczeń-

stwo narodowe na Wydziale Ekonomii i Zarządza-
nia.

 28 lutego – przyjęcie uchwały o utworzeniu Wy-
działu Nauk Biologicznych.

 13 marca – oddanie do użytku nowej siedziby Wy-
działu Inżynierii Lądowej i Środowiska.

 27 marca – do skrzynek e-mailowych studentów 
trafił pierwszy Tygodnik Elektroniczny „LUZik”. 
Autorem zwycięskiej nazwy był Maciej Schmidt, 
wówczas student IV roku informatyki.

 4 czerwca – uroczystość nadania tytułu doktora 
honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego ma-
tematykowi, prof. dr. hab. Julianowi Musielakowi. 
FOTO 9

 22 czerwca - uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa 
Uniwersytetu Zielonogórskiego energoelektronikowi, prof. dr. inż. 
Henrykowi Tuni. FOTO 10

 26 lipca – w ramach programu „Pitagoras 2007” w 9 największych 
aulach UZ zainstalowano pętle indukcyjne, które studentom no-
szącym aparaty słuchowe umożliwiły komfortowe uczestnictwo 
w wykładach (dotacja na ten cel pochodziła z PFRON i wynosiła 
273 tys. zł).

 1 września – w strukturze Uniwersytetu Zielonogórskiego oficjal-
nie rozpoczął działalność Wydział Nauk Biologicznych. Pełnią-
cym obowiązki dziekana został dr hab. Leszek Jerzak, prof. UZ, 
natomiast pełniącymi obowiązki prodziekanów: dr hab. Beata 
Gabryś, prof. UZ i dr Artur Wandycz. W pierwszym roku swego 
funkcjonowania WNB prowadził dwa kierunki kształcenia: ochro-
nę środowiska i biologię.

 21 września – Uniwersytet Zielonogórski został sygnatariuszem 
Magna Carta Universitatum. Dokument został podpisany w Bo-
lonii przez dr hab. Wielisławę Osmańską-Furmanek, prof. UZ – 
prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego. FOTO 11

 2008 
 30 stycznia – Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął decy-

zję o powołaniu dwóch nowych kierunków: architektura i urbani-
styka na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz technolo-
gia drewna na Wydziale Mechanicznym.

 19 marca – odbyły się wybory rektora i prorektorów Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego na kadencję 2008-2012. Rektorem został 
ponownie prof. dr hab. Czesław Osękowski. Prorektorem ds. stu-
denckich pozostał dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ; na prorek-
tora ds. jakości kształcenia ponownie wybrano dr hab. Wielisławę 
Osmańską-Furmanek, prof. UZ, prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą wybrano prof. dr. hab. inż. Tadeusza 
Kuczyńskiego, a prorektorem ds. rozwoju pozostał dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ.

 2 maja – International Journal of Applied Mathematics and Computer Science – czasopismo wydawane na Wydziale 
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji trafiło na tzw. listę filadelfijską.

 1 czerwca – piłkarze ręczni z UZ zostali Mistrzami Polski Uniwer-
sytetów.

 23 czerwca – odbyła się uroczystość nadania godności dokto-
ra honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Owenowi 
Gingerichowi. Prof. O. Gingerich jest największym żyjącym ko-
pernikanistą i historykiem nauki o światowej sławie. FOTO 12

 1 października – oddanie do użytku budynku rektoratu przy  
ul. Licealnej.

 1 grudnia –w rankingu najatrakcyjniejszych miast do studiowania 
pn. „Miasto Studentów” Zielona Góra zajęła II miejsce. Od zwycię-
skiego Opola dzieliło nas tylko 0,02 pkt. W konkursie brały udział 
24 miasta.

 1 grudnia – Uniwersytet Zielonogórski został laureatem kon-
kursu urbanistycznego ZIELONA GÓRA BEZ BARIER w kategorii 
obiekt użyteczności publicznej. Szczególnie zostały wyróżnione 
Wydziały: Humanistyczny; Mechaniczny; Matematyki, Informatyki 
i Ekonometrii; Fizyki i Astronomii; Nauk Biologicznych oraz Inży-
nierii Lądowej i Środowiska. Siedziby tych wydziałów to najnowsze 
budynki, które od samego początku były dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, chociaż nie 
tylko. W salach wykładowych Wydziału Humanistycznego zainstalowano urządzenia ułatwiające osobom niedosły-
szącym aktywny udział w wykładach.
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 2009 
 26 lutego – inauguracja działalności Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wy-

kład inauguracyjny pt. O modelowaniu matematycznym problemów społecznych wygłosił przewodniczący Rady 
Programowej Centrum - prof. Michał Kisielewicz.

 7 kwietnia – uroczyste otwarcie Laboratorium Robotyki w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych na 
Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. 

 16 maja – piłkarze ręczni AZS UZ trenowani przez Marka Książkiewicza po rocznej przerwie ponownie w I lidze.

 27 maja – pierwsze posiedzenie Senatu w nowej siedzibie Rektoratu przy ul. Licealnej. Podczas tego posiedzenia 
powołano kierunek biotechnologia na Wydziale Nauk Biologicznych. FOTO 13

 9 czerwca – uroczystość wręczenia doktoratu honoris 
causa prof. dr. hab. inż. Janowi Węglarzowi, matema-
tykowi i informatykowi. FOTO 14

 24 czerwca – utworzenie kierunku praca socjalna na 
Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu.

 8 września – otwarcie Laboratorium GIS na Wydziale 
Ekonomii i Zarządzania powołane jako Dydaktyczne 
Centrum Zarządzania Kryzysowego. FOTO 15

 30 września – cztery pierwsze firmy opuściły Akade-
micki Inkubator Przedsiębiorczości.

 30 września – po raz pierwszy w historii Wydziału Fi-
zyki i Astronomii został nadany stopień doktora w dys-
cyplinie astronomia Otrzymali go: mgr Krzysztof Krze-
szowski i mgr Krzysztof Maciesiak.

 1 października – na UZ rozpoczęła działalność Poradnia Językowa. Językoznawcy z Instytutu Filologii Polskiej do 
dzisiaj odpowiadają na pytania i wątpliwości wszystkich zainteresowanych poradą językową http://www.poradnia-
-jezykowa.uz.zgora.pl/wordpress/ 

 26 listopada – na Wydziale Fizyki i Astronomii zostały utworzone studia doktoranckie w dyscyplinach fizyka i astro-
nomia prowadzone w języku angielskim.

 2010 
 22 marca – pierwsze spotkanie władz uczelni i władz samorządowych z przedstawicielami rządu w sprawie idei 

powołania wydziału lekarskiego na Uniwersytecie Zie-
lonogórskim.

 14 czerwca – uroczystość nadania godności Doktora 
Honoris Causa wybitnemu niemieckiemu matematy-
kowi prof. Diethardowi Pallaschke. FOTO 1

 4 września – uroczyste wręczenie dyplomów licen-
cjackich pierwszym absolwentom kierunku pielę-
gniarstwo na studiach stacjonarnych. Pierwszy rocznik 
pielęgniarstwa rozpoczął studia w roku akademickim 

2007/2009. Studia I stopnia ukończyło 46 osób. 
FOTO 17

 15 listopada – na Uniwersytecie Zielonogórskim od-
było się uroczyste podpisanie umów powołujących 
Konsorcjum oraz umów partnerskich w ramach reali-
zacji projektu Lubuska Sieć Teleradiologii- e-zdrowie 
w diagnostyce obrazowej. Umowy podpisało 9 szpi-
tali publicznych i 2 niepubliczne.

 2011 
 24 stycznia – pierwsi studenci wprowadzili się do 

zmodernizowanego DS Wcześniak. FOTO 18

 26 stycznia – uruchomienie kierunku bezpieczeń-
stwo i higiena pracy oraz rozwiązanie kierunku tech-
nologia drewna na Wydziale Mechanicznym.

 12 marca – pierwsze zajęcia w ramach Młodzieżo-
wego Uniwersytetu Zielonogórskiego. W zajęciach 
wzięło udział 60 osób ze szkół ponadgimnazjalnych, 
m.in. z Zielonej Góry, Żar, Żagania, Świebodzina i No-
wej Soli.

 8 kwietnia – Wydział Humanistyczny otrzymał 
uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscy-
plinie literaturoznawstwo. FOTO 19

 7 maja – drugie miejsce zielonogórskiej reprezenta-
cji w wieloetapowym konkursie TVP „Bitwa na głosy”. 
Wyłoniona w castingach grupa wokalna prowadzona 
przez Urszulę Dudziak przy współpracy Bogumiły Ta-
rasiewicz i Bartłomieja Stankowiaka zdobyła na rzecz 
akcji Uniwersytet Dzieciom 100 000 zł. FOTO 20

 17 maja – kierunek informatyka prowadzony na Wy-
dziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 
po kontroli jakości kształcenia przez Państwową Ko-
misję Akredytacyjną uzyskał ocenę wyróżniającą! UZ 
znalazł się wśród pięciu uczelni w kraju gdzie infor-
matyka prowadzona jest na najwyższym poziomie!

 7 czerwca – nadanie tytułu doktora honoris causa 
Uniwersytetu Zielonogórskiego jego ekscelencji ks. 
biskupowi dr. Adamowi Dyczkowskiemu. 

 28 listopada – Wydział Informatyki, Elektrotechniki 
i Automatyki otrzymał prawa do nadawania stopnia 
doktora w dyscyplinie automatyka i robotyka.

 16 grudnia – akcja UNIWERSYTET DZIECIOM została 
wyróżniona Lubuskim Aniołem Roku 2011. Wyróż-
nienia w trzech kategoriach (firma, instytucja i oso-
ba fizyczna) przyznawało Stowarzyszenie Warto jest 
pomagać. Nagrodę odebrały: Regina Osękowska - 
przewodnicząca Komitetu Honorowego Akcji UNI-
WERSYTET DZIECIOM i była przewodnicząca Komi-
tetu - Teresa Kisielewicz.

 2012 
 21 marca – wybory rektora na kadencję 2012-2016. 

Rektorem–elektem Uniwersytetu Zielonogórskiego 
został prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński. FOTO 21

 28 marca – kolegium elektorów wybrało prorektorów UZ na kadencję 2012-2016. Prorektorem ds. studenckich 
został prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, prorektorem ds. jakości kształcenia - prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, 
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prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą - prof. dr hab. Janusz 
Gil, a prorektorem ds. rozwoju - dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. 
UZ.

 30 marca – w kancelarii prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczy-
sta gala wręczenia nagród premiera Rzeczypospolitej Polskiej dla 
wyróżnionych za pracę naukową polskich uczonych oraz prestiżo-
wych „Diamentowych Grantów” dla 100 najwybitniejszych polskich 
studentów, którzy już podczas studiów rozpoczęli własne badania 
naukowe. Wśród laureatów „Diamentowych Grantów” znalazły się 
dwie studentki z Uniwersytetu Zielonogórskiego: Anna Andrykiewicz 
z Wydziału Ekonomii i Zarządzania (opiekun naukowy – prof. dr hab. 
inż. Magdalena Graczyk) oraz Katarzyna Arkusz z Wydziału Elektro-
techniki, Informatyki i Telekomunikacji (opiekun naukowy – dr hab. 
inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, prof. UZ). FOTO 22

 30 maja – utworzenie studiów na kierunku kulturoznawstwo na Wy-
dziale Humanistycznym.

 maj – wydawane na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 
czasopismo Discissiones Mathematicae Graph Theory zostało wpisa-
ne na listę filadelfijską.

 1 czerwca – odsłonięcie statuetki kolejnego zielonogórskiego ba-
chusika – UZetikusa przed budynkiem rektoratu. FOTO 23

 4 czerwca – wręczenie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. 
inż. Piotrowi KaźmierKowskiemu. 

 9 września – studenci Piotr Grudzień i Marcin Skrzynecki złotymi 
medalistami turnieju drużynowego tenisistów stołowych podczas 
Paraolimpiady w Londynie.

 26 listopada – Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogór-
skiego otrzymał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego nauk fizycznych w zakresie astronomii. 

 11 grudnia – oddanie nowego budynku Biblioteki Uniwersyteckiej. 
FOTO 24

 2013 
 21 stycznia – Colett Neumann - studentka II roku pedagogiki, któ-

ra przebywała na Uniwersytecie Zielonogórskim w ramach wymia-
ny programu Erasmus, została uznana przez Kapitułę trzeciej edycji 
konkursu INTERSTUDENT 2013 za najlepszą studentkę zagraniczną 
w Polsce w kategorii „Studia licencjackie”. Konkurs zorganizowała 
Fundacja Edukacyjna PERSPEKTYWY z Warszawy.

 4 marca – utworzenie studiów doktoranckich w dyscyplinach litera-
turoznawstwo oraz filozofia na Wydziale Humanistycznym. 

 27 marca – Wydział Nauk Biologicznych UZ uzyskał prawo do dok-
toryzowania w dyscyplinie ochrona środowiska, uzyskując tym ostat-
nie brakujące uprawnienie, by Uniwersytet Zielonogórski utrzymał 
status uniwersytetu tzw. bezprzymiotnikowego. Tego samego dnia 
Wydziałowi Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ przyznano prawo do 
nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego z dyscypliny 
budownictwo.

 27 marca – uruchomienie kierunku inżynieria danych (pierwszego 
w Polsce) na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (studia 
inżynierskie, stacjonarne I stopnia).

 18 kwietnia – utworzenie studiów doktoranckich w dyscyplinach 
biologia i ochrona środowiska na Wydziale Nauk Biologicznych.

 10 czerwca – uroczystość nadania godności doktora honoris causa 
Uniwersytetu Zielonogórskiego wybitnemu polskiemu matematyko-
wi, prof. dr. hab. Lechowi Górniewiczowi.

 28 czerwca-23 sierpnia – „Maroko Trip” - wyprawa studentów i ab-
solwentów UZ VW Transporterem T3 (24-letnim, potocznie zwanym 
„ogórkiem”) przez Europę do północnej Afryki. FOTO 25

 3 lipca – zakończenie prac budowlanych w zmodernizowanej sie-
dzibie Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji.

 6 września – po raz pierwszy w swojej historii Wydział Informatyki, 
Elektrotechniki i Automatyki nadał stopień doktora w dyscyplinie 
automatyka i robotyka. Otrzymał go mgr Rafał Józefowicz.

 17 września – Wydział Humanistyczny UZ nadał po raz pierwszy 
w swojej historii stopień doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo. 
Otrzymał go mgr Wolfgang Brylla.

 1 października – oficjalna inauguracja działalności biblioteki uni-
wersyteckiej w nowej siedzibie.

 11-29 października – I Dni Polsko-Niemieckie na UZ „Jak dobrze 
mieć sąsiada” z udziałem jego ekscelencji ambasadora RP w Niem-
czech, dr. Jerzego Margańskiego.

 17 października – inauguracja działalności Galerii Biblioteki Uni-
wersyteckiej. FOTO 26

 27 listopada – utworzenie kierunku studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Humanistycznym.

 5 grudnia – prowadzony na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ kierunek inżynieria danych został 
laureatem konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie w dziedzinie wdrażania syste-
mów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. Nagrodą był 1 000 000 zł.

 2014 

 29 stycznia – utworzenie kierunków studiów europeistyka i sto-
sunki transgraniczne oraz ochrona i bezpieczeństwo dziedzictwa 
kulturowego na Wydziale Humanistycznym (ten drugi kierunek zo-
stał wygaszony po dwóch latach); architektura krajobrazu na Wy-
dziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.

 19 marca – Senat UZ powołał kierunek inżynieria kosmiczna. Jest 
to pierwszy tego typu kierunek studiów w Polsce z autorskim pro-
gramem kształcenia.

 22 marca – inauguracja I Festiwalu Muzyki Pasyjnej, zorganizowa-
nego przez Instytut Muzyki Wydziału Artystycznego UZ, pod ho-
norowym patronatem JM Rektora, prof. T. Kuczyńskiego. FOTO 27

 29 kwietnia – pierwsza publiczna prezentacja elektrycznego wózka 
pionizującego terenowo - pokojowego nr 001, zaprojektowanego 
i wykonanego przez specjalistę naukowo-technicznego z Instytutu 
Budowy i Eksploatacji Maszyn UZ - Zdzisława Wałęgę - opiekuna 
naukowego Akademickiego Związku Motorowego. Przy powstaniu 
prototypu pomagali studenci – członkowie AZM - Mateusz Kozak 
i Krzysztof Deichsel. FOTO 28

 13 maja – uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa 
Krzysztofowi Pendereckiemu. FOTO 29

 19 maja – I Akademickie Mistrzostwa w Płukaniu Złota zorganizo-
wane przez Zielonogórskie Akademickie Bractwo Kopaczy Aurum.

 9 czerwca – uroczystość nadania tytułów doktora honoris cau-
sa prof. dr. Wojciechowi Dziembowskiemu oraz prof. Richardowi 
Wielebinskiemu.

 22 lipca – do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego złożony 
został kompletny wniosek o utworzenie kierunku lekarskiego na 
Uniwersytecie Zielonogórskim.

 18-21 września – na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonome-
trii UZ odbył się V Kongres Młodych Matematyków Polskich.

 2 października – pierwsza, uroczysta inauguracja roku akademic-
kiego na Wydziale Prawa i Administracji UZ. W inauguracji wzię-
ły udział władze Wydziału, pracownicy, studenci oraz uczestnicy 
międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się na Uni-
wersytecie właśnie w związku z powołaniem nowego wydziału. 
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 29 października – w rezydencji ambasadora Francji w Warszawie dr Elżbieta Jastrzębska z Zakładu Filologii Ro-
mańskiej (Instytut Neofilologii, Wdział Humanistyczny) została udekorowana orderem Palm Akademickich II stopnia 
(Officier des Palmes Academiques), który został przyznany za wkład w krzewienie kultury francuskiej oraz zaangażo-
wanie na rzecz rozwoju francusko-polskiej współpracy uniwersyteckiej.

 30 października – otwarcie Parku Naukowo-Technologicznego UZ. W uroczystości uczestniczyła prezes Rady Mi-
nistrów Ewa Kopacz. 

 6 listopada – Uniwersytet Zielonogórski został laureatem programu EuroSymbol 2014 w kategorii nowoczesne 
kształcenie. Kapituła programu doceniła UZ przede wszystkim za projekt studiów podyplomowych: Mechanizmy 
funkcjonowania strefy euro, który gwarantuje studentom wszechstronną wiedzę na temat procesu wymiany naro-
dowej waluty.

 17 listopada – wydawane przez Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ czasopismo Discussiones Mathe-
maticae Graph Theory zostało włączone do prestiżowej listy czasopism: Journal Citation Reports ( tzw. lista filadel-
fijska) licząc od tomu 32 (1) 2012. Discussiones Mathematicae Graph Theory znalazło się w grupie siedmiu polskich 
czasopism matematycznych znajdujących się wówczas na liście Journal Citation Reports. Redaktorem naczelnym 
czasopisma Disccussiones Mathematicae Graph Theory jest prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki, a do grona redak-
torów pomocniczych należy dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ.

 26 listopada – utworzenie kierunku studiów efektywność energetyczna oraz biznes elektroniczny  na Wydziale 
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji.

 10 grudnia – po raz pierwszy w swojej historii Wydział Nauk Biologicznych nadał stopień doktora w dyscyplinie 
biologia. Otrzymał go mgr Olaf Ciebiera.

 2015 
 26 stycznia – Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia nauko-

wego doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia.

 28 stycznia – utworzenie kierunków studiów literatura popularna i kreacje światów gier oraz filologiczna obsługa 
Internetu i e-edytorstwo na Wydziale Humanistycznym.

 16 lutego – ukonstytuowanie się kolegium i rady redakcyjnej międzywydziałowego czasopisma naukowego Antea. 
Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne. Czasopismo powstało z inicjatywy dr. Rafała Ciesielskiego działa pod 
auspicjami dziekanów Wydziału Artystycznego, Wydziału Humanistycznego i Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauki 
o Zdrowiu.

 25 marca – utworzenie kierunku studiów coaching i doradztwo filozoficzne na Wydziale Humanistycznym.

 25 marca – utworzenie studiów doktoranckich w dyscyplinie pedagogika oraz socjologia na Wydziale Pedagogiki, 
Socjologii i Nauk o Zdrowiu.

 30 marca – Wydział Mechaniczny UZ otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk tech-
nicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji.

 27 kwietnia – utworzenie studiów doktoranckich w dyscyplinach budowa i eksploatacja maszyn oraz inżynieria 
produkcji na Wydziale Mechanicznym.

 29 kwietnia – pierwsza edycja nagrody Laur Naukowca. Jej ideą jest rozwój aktywności naukowej i społecznej wraz 
z integracją środowiska studenckiego, propagowaniem działalności naukowej oraz budowanie dialogu pomiędzy 
uczelnią a organizacjami i firmami zewnętrznymi. Statuetki są przyznawane za najciekawsze projekty kół naukowych 
i organizacji studenckich zrealizowanych w danym roku.

 21 maja – minister zdrowia Bartosz Arłukowicz osobiście poinformował Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego 
i zgromadzonych gości o pozytywnej opinii mi-
nisterstwa w sprawie powołania na Uniwersyte-
cie Zielonogórskim kierunku lekarskiego. Niemal 
jednocześnie na UZ dotarła decyzja minister na-
uki i szkolnictwa wyższego prof. Leny Kolarskiej-
-Bobińskiej o przyznaniu Wydziałowi Pedagogiki, 
Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielono-
górskiego uprawnień do prowadzenia jednolitych 
studiów magisterskich o profilu praktycznym na 
kierunku lekarskim. FOTO 30

 29 maja – początek zaplanowanej na rok wyprawy 
dookoła świata. Studenci i absolwenci UZ wyruszy-
li 26-letnim VW, zwanym „ogórkiem”. W wyprawie 
wzięli udział: Paulina Niemiec, Katarzyna Załuska, 
Mariusz Malinowski, Maciej Pełczyński, Łukasz Kot, 
Mateusz Gajdziński, Alex Niebrzegowski oraz Da-
wid Walczyna z Uniwersytetu Gdańskiego.

 16 czerwca – uroczystość nadania godności doktora honoris causa UZ wybitnemu specjaliście konstrukcji meta-
lowych - prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Kowalowi. To 14. doktor honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego, ale 
pierwszy z dziedziny budownictwa.

 1 października – inauguracja działalności Wydziału Lekarskiego 
i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 19 października – otwarcia siedziby dziekanatu Wydziału Lekar-
skiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 24 listopada - uroczystość nadania Instytutowi Astronomii Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego imienia Profesora Janusza Gila. FOTO 31

 10 grudnia – na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automaty-
ki Uniwersytetu Zielonogórskiego uroczyście otwarto nowoczesne 
laboratorium. Zostało ono ufundowane przez zielonogórską firmę 
o międzynarodowym zasięgu - MetaPack, dostawcę rozwiązań do 
zarządzania procesem wysyłki dla wiodących przedsiębiorstw han-
dlowych z branży E-Commerce.

 21 grudnia – Wydział Humanistyczny otrzymał uprawnienia do 
nadawania stopnia doktora w dyscyplinie językoznawstwo.

 2016 
 11 stycznia – ukazała się nowa płyta Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego pod dyrekcją Jerzego Szymaniuka, 

zatytułowana 15 Years in Full Swing. FOTO 32

 27 stycznia – utworzenie kierunków studiów: język francuski w komunikacji zawodowej z drugim językiem ro-
mańskim, filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim oraz stosunki międzykulturowe na Wydziale Huma-
nistycznym; fizyka medyczna na Wydziale Fizyki i Astronomii; energetyka komunalna na Wydziale Budownictwa, 
Architektury i Inżynierii Środowiska. 

 5 lutego – Uniwersytet Zielonogórski otrzymał tytuł UCZELNIA OD-
POWIEDZIALNA SPOŁECZNIE przyznany przez Fundację DKMS Baza 
Dawców Komórek Macierzystych Polska.

 10 lutego – Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielono-
górskiego uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

 24 lutego – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środo-
wiska po raz pierwszy w swojej historii nadał stopień doktora habi-
litowanego w dyscyplinie budownictwo. Otrzymał go dr inż. Jacek 
Korentz.

 14 marca – odbyły się wybory rektora i prorektorów UZ na kaden-
cję 2016–2020. Rektorem ponownie został prof. dr hab. inż. Tade-
usz Kuczyński. Prorektorem ds. studenckich pozostał prof. dr hab. 
Wojciech Strzyżewski, prorektorem ds. jakości kształcenia pozostała 
prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prorektorem ds. rozwoju po-
został dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, a prorektorem ds. 
nauki i współpracy z zagranicą został wybrany prof. dr hab. Giorgi 
Melikidze.

 21 marca – Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogór-
skiego otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka.

 1 kwietnia – dr hab. Wojciech Błogowski, prof. UZ z Wydziału Le-
karskiego i Nauk o Zdrowiu UZ otrzymał prestiżową nagrodę Ame-
rykańskiego Towarzystwa Endokrynologii Early Investigators Award. 
Odebrał ją podczas gali wręczenia nagród w Bostonie. 

 11 maja – (FOTO 33) niemal po roku (248 dnia wyprawy) podróż 
dookoła świata Z INDEXEM W PODRÓŻY studentów i absolwentów 
Uniwersytetu Zielonogórskiego dobiegła końca. Przejechali dystans 
100 000 km, z czego 50 tys. km „Ogórkiem”, czyli 27-letnim Volks-
wagenem Transporterem T3. Drugie 50 tys. km przemierzyli samo-
lotami, pociągami, autobusami, tuk tukami, autostopem, pieszo oraz 
na słoniu.
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 Przejechali 20 krajów na 4 kontynentach: Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Turcja, Gruzja, Rosja, Mongolia, Korea 
Płd., Wietnam, Laos, Kambodża, Tajlandia, Singapur, Malezja, Australia, Nowa Zelandia, USA (Alaska), Kanada, Meksyk.

 Do wyprawy ekipa przygotowywała się przez 2 lata. Podróż była na bieżąco relacjonowana w programie podróżni-
czym na antenie TVP3. 

 Ekipa: Mariusz Malinowski i Maciej Pelczyński (uczestnicy całej podróży), Paulina Niemiec, Alex Niebrzegowski, Da-
wid Walczyna, Łukasz Kot (etap amerykański), Mateusz Gajdziński i Łukasz Kot (etap azjatycki).

 11 maja – dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ z Wydziału Fizyki i Astro-
nomii został powołany w skład Komitetu Europejskiej Agencji 
Kosmicznej zajmującego się przydziałem czasu obserwacyjnego 
satelity INTEGRAL w latach 2016-2017.

 30 maja – utworzenie studiów doktoranckich w dyscyplinie języ-
koznawstwo na Wydziale Humanistycznym.

 29 sierpnia – międzynarodowy projekt Trójstronne kolokwium 
studenckie realizowany przez trzy współpracujące od 25 lat uni-
wersytety: Université d´Angers (Faculté des Lettres, Langues et 
Sciences Humaines, Département Allemand), Universität Vechta 
(Department III, Germanistische Didaktik) oraz Uniwersytet Zie-
lonogórski (Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Germań-
skiej) otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Trójkąta Weimarskiego. 
W imieniu Uniwersytetu Zielonogórskiego nagrodę odebrała mgr 
Lilianna Sadowska. FOTO 34

 26 września – Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki 
Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymał uprawnienia do nada-
wania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka. Jest 
to już drugie uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych przyznane 
temu Wydziałowi. Wcześniej przyznano je w dyscyplinie elektrotechnika.

 28 września – Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego sp. z o.o. i firma Eurotech podpisały 
we wrześniu list intencyjny. Dotyczy on odpłatnego udzielenia licencji na patent szyfratora, którego autorem jest dr 
inż. Janusz Jabłoński, wieloletni pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 2017 
 23 stycznia – z inicjatywy Uniwersytetu Zielonogórskiego powstało konsorcjum małych i średnich uczelni akade-

mickich, którego głównym celem było wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie najbardziej istotnych, z ich 
punktu widzenia, grup zagadnień związanych z nowym projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i ich sze-
rokiej prezentacji.

 27 stycznia – prof. Bogusław Banaszak – dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego 
został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Stanu.

 16 lutego – wśród tegorocznych laureatów nagród Polskiego Towarzystwa Fizycznego znalazł się zespół polskich 
fizyków uczestniczących w pracach grupy LIGO. W tym zespole pracuje dr hab. Dorota Gondek-Rosińska z UZ. 
Nagroda została przyznana za istotny udział w badaniach prowadzących do odkrycia fal grawitacyjnych. W skład 
zespołu wchodzą: Andrzej Królak (Instytut Matematyczny PAN, Narodowe Centrum Badań Jądrowych), Krzysztof 
Belczyński (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego), Tomasz Bulik (OA UW), Izabela Kowalska-
-Leszczyńska (OA UW), Michał Bejger (Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN), Piotr Jaranowski (Uniwersy-
tet w Białymstoku), Adam Zadrożny (NCBJ), oraz Adam Kutynia 
(NCBJ).

 22 lutego – rektorzy Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. dr. 
hab. inż. Tadeusz Kuczyński oraz Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Sulechowie – prof. dr. hab. inż. Marian Miłek poinfor-
mowali o planach połączenia obu uczelni. Wcześniej odbyły się 
posiedzenia Senatów UZ i PWSZ, podczas których ich członko-
wie zaakceptowali ideę scalenia obu uczelni. FOTO

 23 czerwca – odbyła się uroczystość wręczenia tytułu dokto-
ra honoris causa prof. Ericowi Rogersowi z Uniwersytetu w So-
uthampton, który od 20 lat ściśle współpracuje z zespołem ba-
dawczym Instytutu Sterowania i Systemów Informatyki WIEA UZ.

 1 września – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulecho-
wie stała się oficjalnie Zamiejscowym Wydziałem Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Dziekanem Wydziału i pełnomocnikiem rek-
tora ds. integracji został prof. dr hab. inż. Marian Miłek, a prodzie-
kanem i pełnomocnikiem rektora ds. jakości kształcenia został dr 
inż. Stanisław Pryputniewicz. FOTO 35

 25 października – Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego stało się ofi-
cjalnym partnerem międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network i jedynym tego typu ośrodkiem w Lubuskiem.

 10–12 listopada – oddział Zielona Góra został oficjalnie włączony w poczet członków Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland.

 15 listopada – Adam Makowicz, światowej sławy pianista jazzowy spotkał się ze studentami Instytutu Muzyki UZ 
(zdjęcie nr 248).

 15-16 grudnia – na UZ odbyły się I Mistrzostwa Polski w Szyciu Chi-
rurgicznym zorganizowane przez Wydział Lekarski i Nauk o Zdro-
wiu UZ we współpracy z Aesculap Akademią. Zwyciężyła drużyna 
Uniwersytetu Zielonogórskiego w składzie: Paweł Basałyga, Jo-
anna Flisiewicz, Anna Gala, Oskar Pasek. II miejsce zajął Uniwersy-
tet Medyczny w Lublinie reprezentowany przez studentów: Piotra 
Jaworskiego, Maję Pęcherz, Katarzynę Sędłak i Mateusza Woźnia-
kowskiego. Na III miejscu znalazła się również ekipa Uniwersytetu 
Zielonogórskiego: Izabela Górczyńska, Karolina Kędziora, Klaudia 
Szwakop, Miłosz Trojnar. FOTO 36

 2018 

 11 maja – na posiedzeniu Kolegium Elektorów Wydziału Zamiej-
scowego w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyły się 

wybory dziekana i prodziekana. Jednomyślnie dziekanem elektem został doc. dr inż. Julian Jakubowski, a prodzie-
kanem elektem - dr Monika Kaczurak-Kozak. W obu przypadkach członkowie Kolegium Elektorów głosowali jed-
nomyślnie. Nowe władze dziekańskie Wydziału Zamiejscowego UZ w Sulechowie zaczną pełnić swoje funkcje od  
1 września br.

 6 czerwca – Uniwersytet Zielonogórski wszedł w skład Polskiego Konsorcjum ATHENA-PL. Celem działalności Kon-
sorcjum jest koordynacja działań grupy naukowców i inżynierów z Polski w ramach dużego projektu międzyna-
rodowego budowy i użytkowania satelity ATHENA (Advanced 
Telescope for High-ENergy Astrophysics).

 21 czerwca – z okazji 20-lecia Big Bandu Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego odbył się uroczysty koncert zatytułowany „20 
years in full swing”, w którym w towarzystwie Big Bandu go-
ścinnie zaśpiewali: Paulina Gołębiowska, Andrzej Dąbrowski, 
Wojciech Myrczek oraz studenci kierunku jazz i muzyka estra-
dowa. FOTO 37

 23 października – Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego 
znalazła się wśród siedmiu najważniejszych inwestycji woje-
wództwa lubuskiego finansowanych ze środków unijnych 

 Jak napisała Gazeta Wyborcza (19.10.2018 r.) „ …biblioteka 
swoim rozmachem, bryłą, nowoczesnością może aspirować 
do zielonogórskiej inwestycji stulecia. Intryguje futurystycz-
ną architekturą, ciemną elewacją połączoną z przeszkleniami. 
Można nawet powiedzieć, że jak na zielonogórskie standardy, 
odważną. To architektoniczny majstersztyk”.

 22–23 października – w Parku Naukowo-Technologicznym 
Uniwersytetu Zielonogórskiego sp. z o.o. odbyło się I Lubuskie 
Forum Technologii Przemysłowych. FOTO 38

 31 października – Uniwersytet Zielonogórski został benefi-
cjentem pilotażowego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego w ramach programu Regionalna Inicjatywa Do-
skonałości. Projekt zakłada utworzenie Laboratorium Inżynierii 
Badań Materiałowych w strukturze UZ, gdzie będą prowadzone 
badania m.in. w zakresie nanotechnologii, wpływu próżni i ra-
diacji na właściwości materiałów, metod powlekania materia-
łów, właściwości materiałów i metamateriałów (w tym wytrzy-
małościowych) oraz badania metodami optycznymi układów 
meta, mikro i nanomechanicznych. To laboratorium będzie 
efektem współpracy pomiędzy Wydziałem Fizyki i Astronomii 
oraz Wydziałem Mechanicznym, otrzyma w latach 2019-22  
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dofinansowanie w wysokości około 12 mln złotych (z czego prawie 8,5 mln zł na najnowocześniejszy sprzęt badaw-
czy). Kierownikiem projektu jest dr hab. Mirosław R. Dudek, prof. UZ z Wydziału Fizyki i Astronomii, a osobą odpo-
wiedzialną w projekcie z ramienia Wydziału Mechanicznego jest dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ.

 31 grudnia – umowę na realizację projektu Park Technologii Kosmicznych podpisali marszałek Elżbieta Anna Polak 
oraz członek zarządu Marcin Jabłoński.

 2019 

 23 stycznia – otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla pielęgniarstwa. Zostało ono zrealizowa-
ne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Cał-
kowita wartość projektu to 2 mln 600 tys. zł. brutto, a dofinansowanie 
z funduszy UE wyniosło 2 mln 285 tys. zł. brutto. FOTO 39

 24 stycznia – prof. dr hab. Leszek Jerzak z Wydziału Nauk Biologicz-
nych UZ został powołany przez National University of Ireland na eg-
zaminatora zewnętrznego z biologii (External Examiner in Biology) na 
uczelniach medycznych: Royal College of Surgeons in Ireland w Dubli-
nie, RCSI in Bahrain i RUMC w Penang, Malezja.

 29 stycznia – dr Piotr Mysiak – prodziekan ds. nauki i jakości kształce-
nia Wydziału Prawa i Administracji UZ został ekspertem Agencji Wyko-
nawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

 27 marca –Senat powołał pierwszą w historii Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego Radę Uczelni. W jej skład weszli: Małgorzata Ragiel,  
prof. dr hab. Dariusz Dolański, dr inż. Jarosław Gniazdowski, Domini-
ka Masionek, Jerzy Ostrouch, dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ  
i dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ.

 15 maja – w Bibliotece Uniwersyteckiej zostało podpisane porozu-
mienie pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Gdańską Fundacją 
Kształcenia Menedżerów o współpracy dotyczącej realizacji programu 
Executive MBA na UZ. Podpisali je – prof. Wojciech Strzyżewski – pro-
rektor UZ ds. studenckich, dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ – dziekan 
Wydziału Ekonomii i Zarządzania UZ oraz Andrzej Popadiuk – prezes 
GFKM i Lucjan Śledź – członek Zarządu GFKM.

 1 czerwca – studentki Dominika Hoft i Marlena Pogorzelczyk usta-
nowiły Rekord Guinnessa w najdłuższej grze indywidualnej w boccia. 
Była to pierwsza w Polsce i na świecie, oficjalna próba pobicia rekordu 
Guinnessa w grze w boccia. Minimum do ustanowienia rekordu świata 
to 24 godziny! Dziewczyny grały w hali sportowej Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego ponad 25 godzin, kończąc wyzwanie na 102 rozegranych 
meczach. FOTO 40

 7 lipca – pierwsze absolutorium studentów prawa na Wydziale Prawa 
i Administracji UZ. Studia ukończyło 74 absolwentów, a pierwsze obro-
ny prac magisterskich na wydziale odbyły się 19 czerwca 2019 r. 

 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego został 
utworzony w 2014 r. Prowadzone są na nim dwa kierunki studiów: pra-
wo (jednolite studia magisterskie) i administracja (studia I i II stopnia). 
W 2019 r. na wydziale studiowało 890 studentów w tym 515 na stu-
diach stacjonarnych i 385 na studiach niestacjonarnych. FOTO 41

 23 listopada – studenci Wydziału Infor matyki, Elek trotech niki i Auto-
matyki (WIEA) UZ: Michał Przygocki i Mateusz Szarata, studenci II rok 
studiów magisterskich kierunku informatyka oraz Julian Markiewicz 
tegoroczny absolwent kierunku biznes elektroniczny, w ramach prak-
tyk i pracy w zielonogórskiej siedzibie grupy spółek informatycznych 
Astec, stworzyli aplikację Teamstack zwiększającą produktywność 

przedsiębiorstw poprzez motywowanie pracowników do pomagania sobie nawzajem. Teamstack bazuje na platfor-
mie komunikacyjnej Slack, z której korzysta ponad 85 000 przedsiębiorstw z całego świata. Jednym z nich jest firma 
McAfee, amerykański potentat produkujący oprogramowanie antywirusowe. McAfee stosuje Teamstack od ponad  
3 miesięcy w jednym ze swoich kluczowych działów w Stanach Zjednoczonych, liczącym 1 000 pracowników.

 9 grudnia – prof. dr hab. inż. Romuald Będziński z Katedry Inżynierii Biomedycznej, Instytutu Inżynierii Mate-
riałowej i Biomedycznej oraz prof. dr hab. inż. Józef Korbicz z Instytutu Sterowania i Systemów Informatycz-
nych UZ zostali członkami rzeczywistymi PAN.

 2020 
 26 lutego – członkowie koła Naukowego Medycyny Kosmicznej Collegium Medicum UZ zostali finalistami 

konkursu Europejskiej Agencji Kosmicznej - Orbit Your Thesis! Jakub Szczepański, Jakub Goławski i Karol Mar-
ciniak należą do międzyuczelnianego zespołu Plan A.

 11 marca – w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia korona 
wirusem SARS-CoV-2 zdrowia publicznego o znaczeniu mię-
dzynarodowym oraz z punktu widzenia zagrożenia epidemiolo-
gicznego Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął decyzję 
o zawieszeniu wszystkich form zajęć dydaktycznych, kultural-
nych i sportowych z dniem 12 marca 2020 r.

 27 kwietnia – odbyła się - jedna z pierwszych on-line na Uni-
wersytecie Zielonogórskim - międzynarodowa konferencja na-
ukowo-edukacyjna Dni nauki-2020, od trzech lat organizowana 
wspólnie przez Wydział Filozoficzny Narodowego Uniwersytetu 
im. Tarasa Szewczenki w Kijowie oraz Polsko-Ukraińskie Cen-
trum Studiów Humanistycznych (wspólny projekt Uniwersytetu 
Zielonogórskiego i Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szew-
czenki w Kijowie). Była to. FOTO 42

 30 maja - Mimo panującej pandemii i zdalnie przeprowadza-
nych zajęć, studenci Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogór-
skiego przygotowali cover piosenki Micheala Jacksona „Heal the 
World”. Można go posłuchać tutaj: https://www.youtube.com/
watch?v=q6ir5HwUL_s 

 22 maja – zapadła decyzja, że zajęcia do końca roku akademic-
kiego będą odbywać się w formie zdalnej. Sesja zaliczeniowa 
i egzaminacyjna na Uniwersytecie Zielonogórskim po raz pierw-
szy odbyła się on-line.

 10 czerwca – w pierwszych w historii UZ wyborach on-line, 
rektorem na kadencję 2020-2024 został prof. dr hab. Wojciech 
Strzyżewski, który przez ostatnie dwie kadencje pełnił na Uni-
wersytecie Zielonogórskim funkcję prorektora ds. studenckich.

 Zebranie Wyborcze Kolegium Elektorów odbyło się w trybie on-
-line, co nie przeszkodziło w przeprowadzeniu całego procesu 
wyborczego zgodnie z Regulaminem. Elektorzy zanim oddali 
głosy, wysłuchali nagranego wcześniej wystąpienia kandydata, 
który zaprezentował swój program, mieli też możliwość zada-
wania pytań. Głosowało 130 elektorów (ze 142 uprawnionych) - kandydat uzyskał bezwzględną większość 
głosów: za – głosowało 121 elektorów. FOTO 43

 28 lipca – studenci IV roku kierunku lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego pod 
kierownictwem prof. dr hab. n. med. Marii Gańczak, przeprowadzili badanie obserwacyjne dotyczące noszenia 
masek ochronnych przez Polaków podczas pandemii SARS-CoV-2. Wyniki badania, które szerokim echem 
odbiło się w mediach ogólnopolskich, jednoznacznie wskazują, że istnieje pilna potrzeba wdrożenia kampa-
nii promocyjnych, uświadamiających potrzebę i korzyść wynikającą z prawidłowego użycia masek po to, by 
przyczynić się do zwiększenia świadomości społeczeństwa dotyczącej ryzyka zakażenia koronawirusem oraz 
do przestrzegania zasad kontroli zakażeń podczas pandemii. 

1 września – rektor prof. W. Strzyżewski ogłosił, że obowiązki prorektorów Uniwersytetu Zielonogórskiego w ka-
dencji 2020-2024 będą pełnić:
prorektor ds. jakości kształcenia - prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk;
prorektor ds. studenckich - dr hab. Barbara Literska, prof. UZ;
prorektor ds. współpracy z gospodarką - dr hab. Maria Mrówczyńska, prof. UZ;
prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ;
prorektor ds. rozwoju i finansów - dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ;
prorektor ds. Collegium Medicum - prof. dr hab. nauk med. Maciej Zabel.

Pełne Kalendarium Uniwersytetu Zielonogórskiego: www. https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?kalendarium
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