Wydarzenia 2002 r.
22 stycznia - pierwsze wybory do Parlamentu Studenckiego.
28 stycznia - pierwsze posiedzenie Parlamentu Studenckiego UZ, podczas
którego przewodniczącym został Marcin Grzegorski z Wydziału Zarządzania.
30 stycznia - powołanie Galerii Uniwersyteckiej.
30 stycznia - powołanie Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego.
17 kwietnia - pierwszy koncert Big Bandu UZ. Wcześniej orkiestra
koncertowała pod nazwą Big Band Zielona Góra (od grudnia 1998 r.)

8 maja - na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
odbyło się pierwsze kolokwium habilitacyjne przed Radą Wydziału. Miało
ono miejsce w niespełna rok po uzyskaniu uprawnień do nadawania
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie
elektrotechniki. Dr Wiesław Miczulski przedstawił monografię pt. „Pomiary
impedancji metodą przetwarzania kątów przesunięć fazowych”.

14 maja - podpisanie umowy bilateralnej o współpracy pomiędzy UZ
a Uniwersytetem Technologii Elektronicznych w Guilin (Chiny). Umowę
podpisali rektor UZ prof. dr hab. Michał Kisielewicz i rektor UTE prof.
Yonghong Tan.

27 maja - Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji otrzymał
prawa do nadawania stopnia doktora technicznych w dyscyplinie
informatyka, co pozwoliło na rozszerzenie prowadzonych na wydziale
studiów doktoranckich z elektrotechniki o nową dyscyplinę.
X lat Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej.
Tytuł „Lubuskiego Mistera Budowy – edycja 2002” - w kategorii budynki
przemysłowe i użyteczności publicznej otrzymał budynek dydaktyczny
Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W roku akademickim 2001/2002 na Uniwersytecie Zielonogórskim studia
ukończyło 4 439 osób, w tym 1 346 na studiach dziennych i 3 093 na
studiach wieczorowych i zaocznych. Uczelnia posiada 8 uprawnień do
nadawania stopni naukowych doktora i 2 do nadawania stopnia doktora
habilitowanego. W ramach tych uprawnień w roku akademickim
2001/2002 na UZ nadano 19 stopni naukowych doktora i 1 stopień
doktora habilitowanego. Uczelnia rozpoczęła kształcenie studentów
na studiach doktoranckich.

17 sierpnia - „Złota Tarka” dla Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego
na XXXII Festiwalu Old Jazz Metting w Iławie.
30 września 2002 r. - Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego
i Stopni Naukowych przyznała Instytutowi Matematyki Uniwersytetu
Zielonogórskiego uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora
habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka. Jest
to już trzecia specjalność naukowa posiadająca prawo habilitacji w naszej
uczelni. Wcześniej otrzymały je historia i elektrotechnika.
30 września - oddanie do użytku nowej siedziby Wydziału Nauk Ścisłych.
1 października - uruchomienie nowych kierunków studiów: astronomia i
fizyka techniczna na Wydziale Nauk Ścisłych, elektrotechnika
i telekomunikacja na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki
i Telekomunikacji oraz grafika na Wydziale Artystycznym.
6 października - koncert inauguracyjny cyklu „Big Band Uniwersytetu
Zielonogórskiego i Przyjaciele”.
16 października - wystąpienie do Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu z wnioskiem o utworzenie Wydziału Fizyki i Astronomii.

16 października - utworzenie studiów zawodowych architektura wnętrz na
Wydziale Artystycznym.
4 listopada ukazał się pierwszy numer „UZetki”, miesięcznika powstałego
z połączenia dwóch wcześniej wydawanych tytułów – „WSPAK” i „Aim”.
Pierwszym redaktorem naczelnym był Paweł Ławrynowicz.
19 listopada - premier RP Leszek Miller z wizytą na Uniwersytecie
Zielonogórskim.

27 listopada - utworzenie na Wydziale Zarządzania kierunku ekonomia.
2 grudnia - pracownicy i studenci rozpoczynają cykliczną akcję
Uniwersytet dzieciom, w ramach której prowadzona jest zbiórka darów dla
zielonogórskich świetlic terapeutycznych. Patronat na akcją sprawują
małżonki kolejnych rektorów.
19 grudnia odbyła się pierwsza na UZ uroczystość nadania tytułu doctora
honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Został nim profesor zw. dr
hab. inż. Tadeusz Kaczorek, twórca podstaw teorii sterowania i teorii
układów dynamicznych.

Habilitacje otrzymali: dr inż. Maria Kowal z Wydziału Mechanicznego
została doktorem habilitowanym nauk leśnych w zakresie drzewnictwa
oraz Wiesław Hudon z Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych
otrzymał kwalifikację II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych
w dyscyplinie artystycznej - fotografia. Kwalifikacja II stopnia
w dyscyplinach artystycznych jest równoważna habilitacji.
Tytuły profesora otrzymali: z ówczesnego Wydziału Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski
i prof. dr hab. inż. Marian Adamski; z Wydziału Artystycznego prof.
Bogusław Stankowiak, dyrygent; prof. zw. dr hab. Bazyli Tichoniuk,
prof. zw. dr hab. Joachim Zdrenka i prof. Adam Grobler, wszyscy
z Wydziału Humanistycznego.

