Wydarzenia 2011
20 stycznia – został rozstrzygnięty drugi ogólnopolski konkurs firmy epoint SA na najlepsze prace dyplomowe. Tym razem absolwenci musieli
wykazać się wiedzą i pomysłami z zakresu zastosowań IT w biznesie.
Trzecie miejsce i nagrodę pieniężną jury przyznało Mateuszowi
Poślednikowi z Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Uniwersytetu Zielonogórskiego za pracę magisterską pt.: „System
planowania logistycznego z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych”.
24 stycznia – został oddany do użytku zmodernizowany DS Wcześniak.

26 stycznia – uruchomienie kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy oraz
rozwiązanie kierunku technologia drewna na Wydziale Mechanicznym.
28 stycznia – odbyła się III Gala Inżynierów.
1 lutego – została podpisana umowa o współpracy pomiędzy
Uniwersytetem a firmą LfC – polską firmą innowacyjną
wytwarzającą specjalistyczne produkty medyczne – implanty do leczenia
operacyjnego uszkodzeń kręgosłupa i jego deformacji. Dokument podpisali
prezes Zarządu LfC Lechosław Ciupik i rektor UZ prof. Czesław Osękowski.
Współpraca dotyczy pracowników i studentów kierunku inżynieria
biomedyczna funkcjonującego z dużym powodzeniem na Wydziale
Mechanicznym od 2007 r.
9 lutego – podczas kolegium dziekańskiego pięciorgu studentom
Uniwersytetu Zielonogórskiego wręczono stypendia ministra nauki
i szkolnictwa wyższego za osiągnięcia w nauce w roku akademickim
2010/2011. Byli to: Katarzyna Lotka z Wydziału Artystycznego (kierunki
studiów: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz
edukacja techniczno-informatyczna, spec. doradztwo zawodowe
i przedsiębiorczość na Wydziale Mechanicznym UZ); Jakub Rawski

z Wydziału Humanistycznego (kierunek filologia polska); Adrian
Szymański z Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu (kierunki:
socjologia i politologia); Katarzyna Arkusz z Wydziału Mechanicznego
(kierunek - inżynieria biomedyczna, drugi kierunek – informatyka –
WEIT); Anna Reder z Wydziału Nauk Biologicznych (kierunek biologia,
spec. biologia molekularna, drugi kierunek – inżynieria biomedyczna –
Wydział Mechaniczny).

26 lutego – odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komitetu Mikrobiologii
Wydziału II Nauk Biologicznych Polskiej Akademii Nauk. Wizyta na UZ jest
wyrazem uznania Komitetu Mikrobiologii dla znaczenia i poziomu badań
naukowych realizowanych przez zespół mikrobiologów Katedry Biologii
Molekularnej Wydziału Nauk Biologicznych UZ.
12 marca – w siedzibie Wydziału Nauk Biologicznych UZ odbyły się
pierwsze zajęcia w ramach Młodzieżowego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W zajęciach wzięło udział 60 osób ze szkół ponadgimnazjalnych m.in.
z Zielonej Góry, Żar, Żagania, Świebodzina i Nowej Soli.
24-25 marca – na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska odbyła się VI
edycja konferencji naukowo-technicznej „Renowacja budynków
i modernizacja obszarów zabudowanych”.
29 marca - 1 kwietnia – DNI FRANKOFONII przygotowane przez Zakład
Filologii Romańskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli
Języka Francuskiego PROF-EUROPE. W programie tradycyjnie znalazły się
wystawy, prelekcje, spotkania i wykłady.
16 kwietnia – na pływalni AWF w Katowicach odbyły się Akademickie
Mistrzostw Polski w pływaniu kobiet i mężczyzn. W zawodach znakomicie
wypadli studenci UZ, którzy zdobyli 7 medali – 3 złote, 3 srebrne i 1

brązowy. Natomiast w kategorii uniwersytety reprezentanci zielonogórskiej
uczelni zdobyli 6 złotych medali i 1 srebrny medal. Drużyna w składzie:
Adam Plutecki, Jakub Jasiński, Tomasz Rumianowski, Przemysław
Mielniczuk i Krzysztof Gawłowicz.
18 kwietnia – Wydział Humanistyczny otrzymał uprawnienia do nadawania
stopnia doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo.
7 maja – drugie miejsce zielonogórskiej reprezentacji w wieloetapowym konkursie
TVP „Bitwa na głosy”. Wyłoniona w castingach grupa wokalna prowadzona przez
Urszulę Dudziak przy współpracy Bogumiły Tarasiewicz i Bartłomieja Stankowiaka
zdobyła na rzecz akcji Uniwersytet Dzieciom 100 000 zł.
17 maja – kierunek informatyka prowadzony na Wydziale Informatyki,
Elektrotechniki i Telekomunikacji po kontroli jakości kształcenia przez
Państwową Komisję Akredytacyjną uzyskał ocenę wyróżniającą! UZ znalazł
się wśród pięciu uczelni w kraju gdzie informatyka prowadzona jest na
najwyższym poziomie!
23-25 maja – koło naukowe rusycystów oraz studenci filologii rosyjskiej
zorganizowali Dni Kultury Rosyjskiej. Można było poznać język i kulturę
Rosji, spróbować kuchni rosyjskiej i dobrze się bawić.
6 czerwca – 5. studentów WEIT-u odebrało dyplomy studiów
zintegrowanych z THM Giessen-Friedberg. Byli to: Dawid Sadji (kierunek
elektrotechnika), Marcin Kisielewicz (kierunek elektrotechnika), Paweł
Dekiert (kierunek informatyka), Paweł Dąbrowski (kierunek informatyka),
Paweł Solecki (kierunek informatyka). Wszyscy są absolwentami
Zintegrowanych Studiow Zagranicznych Technische Hochschule
Mittelhessen (dawniej: Fachhochschule Giessen-Friedberg) i Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Byli oni ostatnimi studentami, którzy studiowali na UZ
w ramach jednolitych (pięcioletnich) studiów magisterskich.
7 czerwca – nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego
jego ekscelencji ks. biskupowi dr. Adamowi Dyczkowskiemu.

22 czerwca – Anna Asani doktorantka z Wydziału Inżynierii Lądowej
i Środowiska była pierwszą stypendystką-doktorantką Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stypendium otrzymywane od Marszałek
Województwa przeznaczyła na badania związane z jej pracą doktorską
dotyczącą ochrony przeciwpowodziowej na lubuskim odcinku Odry. Temat
pracy brzmiał: „Ocena metod wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych
w aspekcie poprawy ochrony przed powodzią na lubuskim odcinku Odry”.
29 czerwca – Anna Reder studentka biologii, specjalność biologia
molekularna i inżynierii biomedycznej zajęła 3. miejsce w ogólnopolskim
konkursie „Studencki Nobel” organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie
Studentów.
12 lipca – Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii mimo, iż
formalnie nie jest wydziałem ekonomii, znalazł się na ósmym miejscu
w rankingu polskich instytucji ekonomicznych. (ranking umieszczony
w bazie IDEAS Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Connecticut (USA)).
Do tego sukcesu głównie przyczynił się prof. Andrzej Nowak,
specjalizujący się w teorii gier i ekonomii matematycznej, który w
rankingu uczonych został sklasyfikowany na czwartym miejscu w Polsce.
W bazie IDEAS zarejestrowanych jest także pięciu innych pracowników
Wydziału: prof. Andrzej Cegielski, prof. Zbigniew Świtalski, prof. Roman
Zmyślony, prof. Stefan Zontek i dr Robert Dylewski.
19 lipca – została podpisana umowa partnerska dotycząca
projektu: „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy”. Projekt
realizowany jest w partnerstwie przez Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego i Uniwersytet Zielonogórski.
23 września – podczas uroczystej gali DS WCZEŚNIAK uzyskał tytuł
LUBUSKI MISTER BUDOWY - edycja 2010 w konkursie na najlepszy obiekt
budowlany województwa lubuskiego w kategorii adaptacje i remonty. To
już siódmy Lubuski Mister Budowy dla uczelnianego obiektu, a drugi dla
akademika!
2 września – 92 osoby ukończyły w 2011 r. studia pomostowe realizowane
przez UZ w ramach projektu systemowego pn.: "Kształcenie zawodowe
pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych,
współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki". Byli to pierwsi absolwenci w pełni dofinansowanej formy
studiowania. Nabór studentów w roku akademickim 2010/2011 wynosił
105 osób.

22 września – rozpoczęły się obchody 40-lecia zielonogórskiej pedagogiki.

26 września – Wydział Nauk Biologicznych uzyskał uprawnienia do
nadawania stopnia doktora w dyscyplinie biologia.
28 września – w Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego UZ odbyła
się uroczystość jubileuszu 80. urodzin profesora Hieronima Szczegóły.
Współtwórcy zielonogórskiego środowiska akademickiego, twórcy i
pierwszego rektora Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, a później organizatora
i pierwszego rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

29 września – wmurowanie aktu erekcyjnego pod Bibliotekę
Uniwersytecką.

6 października – rozpoczął się rok akademicki 2011/2012.
7 października – dr Agnieszka Słowikowska – adiunkt w Instytucie
Astronomii Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego,
jako jedyny pracownik naukowy UZ została laureatką stypendium
naukowego dla wybitnych młodych naukowców przyznanego przez
ministra nauki i szkolnictwa wyższego w 2011 r.
17-21 października – IX Dni Niemieckie na Uniwersytecie Zielonogórskim.
24-26 października – w Instytucie Fizyki UZ odbyła się międzynarodowa
konferencja „Workshop on Current Problems in Physics 2011” (WCPP'11).
To było już czwarte spotkanie fizyków i astronomów z Wydziału Fizyki i
Astronomii UZ z ich kolegami z Narodowego Uniwersytetu im. Iwana
Franko we Lwowie. Z założenia miała ona służyć jako coroczne forum dla
społeczności fizyków i astronomów z tych ośrodków, pozwalające na
wymianę doświadczeń i dzielenie się swoimi wynikami pracy naukowej.
25 października – Uniwersytet Zielonogórski otrzymał prawie milion euro
na realizację projektu w dziedzinie „zielonej energii”. Środki finansowe
pochodziły z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska
(Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 w ramach
Europejskiej Współpracy Terytorialnej. W ramach tych środków w Parku
Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie powstaną dwa budynki
doświadczalne w technologii pasywnej i energooszczędnej. Pomiędzy
miastami: Cottbus i Zielona Góra zostanie także uruchomione połączenie
autobusowe - 20-osobowy pojazd o napędzie elektrycznym będzie
mobilnym laboratorium charakteryzującym się minimalną emisją hałasu
oraz szkodliwych substancji.

25 października – podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy
Uniwersytetem Zielonogórskim a Lwowskim Uniwersytetem Narodowym
im. Iwana Franki. Porozumienie podpisali: Rektor UZ – prof. dr hab.
Czesław Osękowski i Rektor LUN – prof. dr hab. Iwan Wakarczuk.
25 października – na Uniwersytecie Zielonogórskim, już po raz piąty
odbyła się Spartakiada dla dzieci ze świetlic terapeutycznych. Coroczne
zmagania sportowe organizowane były w ramach Akcji Uniwersytet
Dzieciom. W edycji 2011 wzięło udział ponad 200 dzieci z 12 świetlic
terapeutycznych.

8 listopada – na Uniwersytecie Zielonogórskim, już po raz dziesiąty,
odbyła się uroczystość promocji doktorskich. Uczelnia "wzbogaciła się"
o 29 nowych doktorów.

17 listopada – koncert jubileuszowy z okazji 40-lecia akademickiego
środowiska muzycznego w Zielonej Górze.

18 listopada – wernisaż wystawy „Przybysze i tubylcy - 20 lat Instytutu
Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego”. Wystawa była
opowieścią o wspólnym miejscu, które niektórzy tworzyli od początku,
niektórzy o niedawna, niektórzy mieszkając na miejscu, niektórzy
przyjeżdżając do Zielonej Góry. Osobistą opowieścią opartą na własnym
przeżyciu, wierze w sens wspólnego działania, tworzenia nowej przestrzeni
dla sztuki.

18-19 listopada – na UZ odbyła się konferencja pod hasłem „Pociąg do
terapii. Tworzenie kontekstu terapeutycznego” zorganizowana przez
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej
Górze we współpracy z Katedrą Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej
Uniwersytetu Zielonogórskiego, pod Patronatem Porozumienia „Autyzm –
Polska”.
28 listopada – Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki otrzymał
prawa do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie automatyka i robotyka,
co pozwoliło o rozszerzenie prowadzonych na wydziale studiów
z elektrotechniki i informatyki o nową dyscyplinę.

3 grudnia – podczas gali konkursu urbanistycznego „Zielona Góra bez
barier 2011” organizowanej przez Centrum Integracja oraz Urząd Miasta
Zielona Góra, budynek rektoratu UZ został laureatem, a DS Wcześniak
otrzymał wyróżnienie. Budynek Rektoratu zdobył nagrodę w kategorii
obiekt i przestrzeń zabytkowa, a DS Wcześniak został wyróżniony
w kategorii budownictwo wielorodzinne.
8 grudnia - prof. nadzw. Krzysztof Patan z UZ znalazł się w gronie siedmiu
naukowców w Polsce, którzy zostali laureatami tegorocznych nagród
naukowych Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Prof.
K. Patan – pracownik Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i
Telekomunikacji UZ otrzymał nagrodę za monografię
habilitacyjną „Artificial Neural Networks for the modeling and fault
diagnosis of technical process” oraz cykl ośmiu artykułów.
16 grudnia – odbyła się dziś uroczystość wręczenia nagród prezydenta
miasta Janusza Kubickiego 9 naukowcom z UZ za uzyskane w latach
2010/2011 tytuły profesorskie oraz za szczególne zaangażowanie
i osiągnięcia. Byli to: prof. Andrzej Drzewiński z Wydziału Fizyki
i Astronomii, prof. Andrzej Cegielski, prof. Witold Jarczyk I prof. Jerzy
Motyl, wszyscy z Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, prof.
Edward Kowal z Wydziału Mechanicznego, prof. Wojciech Strzyżewski –
dziekan Wydziału Humanistycznego, prof. Mirosław Chałubiński z
Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, prof. Leszek Jerzak –
dziekan Wydziału Nauk Biologicznych oraz prof. Andrzej Jędrczak
z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.
16 grudnia – akcja UNIWERSYTET DZIECIOM została wyróżniona
Lubuskim Aniołem Roku 2011. Wyróżnienia w trzech kategoriach (firma,
instytucja i osoba fizyczna) przyznawało Stowarzyszenie Warto jest
pomagać. Nagrodę odebrały: Regina Osękowska - przewodnicząca
Komitetu Honorowego Akcji UNIWERSYTET DZIECIOM i była
przewodnicząca Komitetu - Teresa Kisielewicz.
21 grudnia – w siedzibie Wydziału Elektrotechniki, Informatyki
i Telekomunikacji UZ reaktywowano Akademicki Klub Krótkofalarski.
(radiostacja funkcjonowała już w latach 70-tych w Wyższej Szkole
Inżynierskiej). Opiekunem Klubu został dr inż. Sławomir Piontek, a znak
wywoławczy - taki jak w czasach WSI - SP3PGX.

