Wydarzenia 2018
8 stycznia – pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Lubuskim
Szpitalem Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu
zostało zawarte porozumienie dotyczące wzajemnej współpracy, której
celem jest realizacja procesu kształcenia studentów kierunków
medycznych.
12 stycznia – jubileuszowa X Gala Inżynierów.
31 stycznia – podczas posiedzenia Senatu UZ 6. studentów UZ otrzymało stypendia
ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim
2017/2018. Są to: Patrycja Kamola (otrzymała stypendium 3. rok z rzędu) studentka
studiów magisterskich na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki
muzycznej, Liwia Litecka studentka studiów magisterskich na malarstwie oraz Izabela
Sak - kończy licencjat na malarstwie. Wszystkie 3 panie są studentkami Wydziału
Artystycznego UZ. Pozostała trójka studentów to reprezentanci Wydziału Ekonomii
i Zarządzania UZ. Wszyscy studiują logistykę. Anna Sokalska i Łukasz Śliwiński
studiują ostatni 7. semestr, a Hubert Gliński jest na trzecim roku.

14 lutego – na UZ odbył się koncert charytatywny „Serce dla
Alleppo” połączony z aukcją. Wszystkie zebrane podczas koncertu i aukcji
środki finansowe zostały przekazane Polskiej Misji Medycznej.
16 lutego – dwoje naukowców z UZ otrzymało granty z NCN-u. Dr hab.
Magdalena Steciąg, prof. UZ z Instytutu Filologii Polskiej otrzymała 283
834 zł na realizację projektu „Lingua receptiva czy lingua franca? Praktyki
językowe na pograniczu polsko-czeskim w obliczu dominacji
angielszczyzny (ujęcie ekolingwistyczne)”. Grant przyznany w konkursie
SONATA BIS 7. Dr Adam Trybus z Instytutu Filozofii UZ otrzymał 202 996
zł na realizację projektu „Filozoficzna i formalna analiza jakościowych logik

przestrzeni”. Finansowanie zostało przyznane w konkursie SONATA 13.
19 lutego – rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński podpisał umowę na mocy
której Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przekaże 3 mln zł
na prowadzenie kierunku lekarskiego na UZ. Ze strony UMWL umowę
podpisała marszałek województwa Elżbieta Anna Polak.
26-27 lutego – odbyła się konferencja naukowa „Możliwości i
uwarunkowania adaptacji człowieka do wyzwań współczesnego
świata” wraz ze śródroczną konferencją Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Psychologii Rozwoju Człowieka (PSPRC).
28 lutego – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyło
się spotkanie dotyczące powstania Parku Technologii Kosmicznych
w Zielonej Górze. Wzięli w nim udział reprezentanci: Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Centrum Badań Kosmicznych
PAN, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz firmy Hertz Systems. To zadanie
jest wpisane do Kontraktu Terytorialnego dla Lubuskiego.
2 marca – po raz czwarty na UZ obchodzono Międzynarodowy dzień
Języka Ojczystego.
6-7 marca – podczas trwających w Zielonej Górze XVI Targów Absolwent
2018 Uniwersytet Zielonogórski otrzymał statuetkę za najciekawsze
stoisko w kategorii szkół wyższych.

10-11 marca – Chór Mieszany Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego
uczestniczył w V Międzynarodowym Szczecińskim Festiwalu Muzyki Pasyjnej,
podczas którego zdobył Złote Pasmo.
14 marca – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ został zarejestrowany
w światowym katalogu szkół medycznych (World Directory of Medical Schools).
21 marca – na Wydziale Prawa i Administracji odbyły się wybory
uzupełniające dziekana tego Wydziału. Została nim wybrana jednogłośnie

dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. UZ, dotychczasowy kierownik Katedry
Prawa Karnego i Postępowania Karnego na tym Wydziale.

21 marca – kierunek administracja prowadzony na Wydziale Prawa
i Administracji UZ na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia
otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ocena
pozytywna przyznawana jest kierunkowi na 6 lat.
21 marca – w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze, sp. z o.o. zostało zawarte porozumienie o współpracy, którego
stroną jest Uniwersytet Zielonogórski. Celem tej współpracy jest organizacja
indywidualnych praktyk studenckich dla studentów wszystkich wydziałów UZ.
23 marca – dr Sylwia Słowińska z Wydziału Pedagogiki, Psychologii
i Socjologii UZ została uhonorowana przez Akademickie Towarzystwo
Andragogiczne nagrodą za wybitną monografię! Książka „Sensy oddolnych
inicjatyw kulturalnych w interpretacji ich realizatorów” została wydana
przez Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2017.

27 marca – podczas konferencji prasowej rektor UZ prof. Tadeusz
Kuczyński poinformował, że uczelnia otrzymała środki finansowe na
realizację dwóch ważnych projektów. UZ od dawna o to zabiegał. Jeden
z nich to Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie
Zielonogórskim, natomiast drugi Przebudowa stołówki na potrzeby
Instytutu Inżynierii Elektrycznej na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki
i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Łączna wartość obu
projektów to ponad 14 mln zł.
4 kwietnia – dr Grzegorz Słowik z UZ znajduje się w grupie uczonych z różnych
krajów, którzy postawili tezę o możliwości istnienia życia w chmurach Wenus.
5 kwietnia – Centrum Energetyki Odnawialnej (w Sulechowie)
Uniwersytetu Zielonogórskiego wdrożyło System Zarządzania Jakością
zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015.
6 kwietnia – troje naukowców z UZ zdobyło granty w konkursie Miniatura 1 NCNu. Dr n biol. Agnieszka Kilanowska z Zakładu Anatomii i Histologii na Wydziale
Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UZ jest autorką projektu zatytułowanego:
Charakterystyka struktury i porównanie wysp trzustkowych szczura szczepu
Wistar oraz modelu szczura z cukrzycą typu II Zucker Diabetic Fatty. Dr n med.
Iwona Towpik z Katedry Chorób Wewnętrznych także na Wydziale Lekarskim i
Nauk o Zdrowiu UZ prowadzi projekt: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u
kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej. Dr Andrzej Jurkowski z Katedry
Biotechnologii na Wydziale Nauk Biologicznych UZ jest autorem projektu
zatytułowanego: Oddziaływanie nanocząstek tlenku żelaza(II) diżelaza(III) na
bakterie mlekowe.
8 kwietnia – w Wołowie (Dolnośląskie) odbyły się Akademickie
Mistrzostwa Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego, na których
sportowa para taneczna Kornelia Kopaczyńska i Bartosz Lech zdobyła tytuł
Akademickich Mistrzów Polski w stylu standardowym na 2018 rok.
Kornelia jest studentką III roku psychologii na Uniwersytecie
Zielonogórskim, a Bartosz ubiegłorocznym absolwentem naszej uczelni.

11 kwietnia – na UZ miała miejsce konferencja naukowa: Rewitalizacja
społeczna. Mentalne i systemowe uwarunkowania, przygotowana przez
Pracownię Rewitalizacji Społecznej w Instytucie Socjologii na Wydziale
Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.
13–15 kwietnia – w Lesznie odbyły się XIV Halowe Akademickie
Mistrzostwa Polski w skokach przez przeszkody. W kategorii profi
halowym akademickim mistrzem Polski został reprezentant Uniwersytetu
Zielonogórskiego Piotr Kaliszuk na koniu Con Juan.
17 kwietnia – Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej w Instytucie
Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego UZ zorganizował konferencję
naukową zatytułowaną „Ze srebrnego ekranu na papier. Ślady sztuki
filmowej w literaturze pięknej.”
18 kwietnia – już po raz trzeci odbyło się na UZ Uczelniane Forum Jakości
Kształcenia zorganizowane przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia.
W tym roku było ono poświęcone metodom dydaktycznym stosowanym
w kształceniu akademickim.
19 kwietnia – miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa
pt. Problematyka obrotu nierzetelnymi fakturami w świetle prawa karnego
materialnego i procesowego. Organizatorami konferencji są: Katedra
Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UZ
przy współpracy z Izbą Adwokacką w Zielonej Górze.
20-22 kwietnia – podczas Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS w
bowlingu i bilardzie oraz Olimpiadzie Sportowej Osób Niepełnosprawnych,
reprezentanci UZ zdobyli 2 medale. Paula Irska zdobyła złoty medal
Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS w bowlingu, a Robert Zielonka
zdobył brązowy medal w IMP AZS w bilardzie.
23-27 kwietnia – na UZ odbył się International Staff Training Week.
W tym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele uczelni partnerskich
Uniwersytetu z: Bośni i Hercegowiny, Serbii, Rosji, Ukrainy i Wietnamu.

25 kwietnia – inauguracja XIV Dni Kultury Słowian Wschodnich. Ta
cykliczna impreza została zorganizowana przez Koło Naukowe Rusycystów.
9 maja – IV Gala „Laur Naukowca” organizowana przez Parlament
Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się w Lubuskim Teatrze
im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze.
11 maja – na posiedzeniu Kolegium Elektorów Wydziału Zamiejscowego
w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyły się wybory dziekana
i prodziekana. Jednomyślnie dziekanem elektem został doc. dr inż. Julian
Jakubowski, a prodziekanem elektem - dr Monika Kaczurak-Kozak. W obu
przypadkach członkowie Kolegium Elektorów głosowali jednomyślnie.
Nowe władze dziekańskie Wydziału Zamiejscowego UZ w Sulechowie
zaczną pełnić swoje funkcje od 1 września br.
11-13 maja – reprezentacja sekcji pływackiej studentów niepełnosprawnych KU AZS
UZ wzięła udział w III Integracyjnych Mistrzostwach Polski AZS w pływaniu, które
odbyły się w Poznaniu, skąd przywiozła 7 medali – 2 złote, 4 srebrne i 1 brązowy.
12-13 maja – na UZ odbyły się V Międzynarodowe Akademickie Mistrzostw
w Płukaniu Złota.
18 maja – prezes Centrum Energetyki Odnawialnej Uniwersytetu
Zielonogórskiego Radosław Grech został nominowany do Polskiej Nagrody
Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem prezes Urzędu Patentowego
RP, dr Alicji Adamczak w kategorii: prezes wizjoner za projekt pn.
„Fotowoltaiczny panel z układem odbioru energii cieplnej”.
19 maja – w siedzibie Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
UZ odbyła się konferencja dla programistów Greenfield Conference.
21-25 maja – na UZ odbyły się kolejne Dni Kultury Studenckiej –
Bachanalia.
23 maja – na Wydziale Prawa i Administracji UZ odbył się wykład otwarty
prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, w latach 2007-2009 Ministra
Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, dotyczący sprawy Tomasza
Komendy (prof. Z. Ćwiąkalski był jego obrońcą).

23 maja – Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki czternastej edycji
swoich najpopularniejszych konkursów OPUS i PRELUDIUM. Wśród
naukowców, którzy otrzymali granty znaleźli się: dr hab. inż. Wojciech
Paszke, prof. UZ i prof. dr hab. inż. Marcin Witczak, obaj z Wydziału
Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ oraz mgr inż. Marta Nycz
z Wydziału Mechanicznego UZ.
Dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ jest kierownikiem projektu pt.
„Metody oparte na uczeniu się zapewniające wysoką jakość sterowania
odpornego". Planowane nakłady na badania naukowe obejmują kwotę 776
800 zł. Projekt będzie realizowany przez 3 kolejne lata (2018-2021)
wspólnie z naukowcami z Wielkiej Brytanii i Chin.
Prof. dr hab. inż. Marcin Witczak reprezentuje zespół badawczy
prowadzący projekt, pt. „Sterowanie długością życia złożonych systemów
z zastosowaniem strategii estymacji uszkodzeń wielokrotnych”. Na
realizację projektu otrzymano ze środków NCN dofinansowanie w
wysokości 737 800 zł, które pozwoli głównie na finansowanie badań
naukowych i biorących w nich udział młodych pracowników nauki.
Badania w ramach projektu rozpoczną się jeszcze w tym roku i będą trwać
do 2021 r.
Mgr inż. Marta Nycz z Wydziału Mechanicznego UZ jest kierownikiem
projektu „Elektrochemiczna metoda oznaczania poziomu białek szoku
cieplnego z wykorzystaniem bioczujników opartych na podłożu nanorurek
ditlenku tytanu na folii tytanowej modyfikowanym nanocząsteczkami
srebra". Kwota dofinansowania projektu to 139 994 zł.
1 czerwca – w rankingu szkół wyższych Perspektywy 2018 Uniwersytet
Zielonogórski zajął 3. miejsce w kraju w kategorii
publikacje: http://www.perspektywy.pl/RSW2018/tables/RSW/show_grou
p.php?id=publikacje
3 czerwca – piłkarze ręczni UZ zdobywali brązowy medal Akademickich
Mistrzostw Polski w tej dyscyplinie, a także zajęli II miejsce wśród
uniwersytetów.
6 czerwca – Uniwersytet Zielonogórski wszedł w skład Polskiego
Konsorcjum ATHENA-PL. Celem działalności Konsorcjum jest koordynacja
działań grupy naukowców i inżynierów z Polski w ramach dużego projektu
międzynarodowego budowy i użytkowania satelity ATHENA (Advanced
Telescope for High-ENergy Astrophysics).
8-10 czerwca – na UZ odbyły się III Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS
w boccia. Indywidualnie Karol Wojna z KU AZS UZ zdobył mistrzostwo
Polski AZS, a drużyna UZ zajęła 4. Miejsce w rozgrywkach drużynowych.

10 czerwca – na stadionie UZ przy ul. Wyspiańskiego miał miejsce
pierwszy dzień Festiwalu Nauki 2018 i III bieg dla transplantacji.
11 czerwca – na poszczególnych wydziałach UZ odbył się drugi dzień
Festiwal Nauki 2018, zorganizowany pod hasłem: Nauka biletem do
przyszłości.
11 czerwca – w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się finał XXIX
polskiej edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego
„Mathématiques sans frontières”. Co roku odbywa się on w trakcie
Festiwalu Nauki na UZ.
14-15 czerwca – na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii
Środowiska UZ odbył się ogólnopolski zjazd dziekanów wydziałów
prowadzących studia na kierunku budownictwo.
16 czerwca – podczas XVII Zjazdu AZS Marek Lemański – dyrektor Klubu
Uczelnianego AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego został wybrany na
członka Zarządu Głównego AZS na lata 2018-2020.
19 czerwca – w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu
Zielonogórskiego w Sulechowie odbyło się spotkanie z Sekretarzem stanu
w Ministerstwie Środowiska – Głównym Geologiem Kraju, pełnomocnikiem
rządu do spraw polityki surowcowej państwa - prof. Mariuszem
Jędryskiem. Uczestniczyli w nim m. in. prorektor ds. nauki i współpracy
z zagranicą prof. Giorgi Melikidze, dziekan Wydziału Zamiejscowego w
Sulechowie prof. Marian Miłek i Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak –
organizator spotkania.
20 czerwca – w rektoracie UZ odbyła się konferencja prasowa, na której została
zaprezentowana idea budowy największego publicznego teleskopu na świecie Ma on
powstać w ramach projektu, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt
zostanie złożony przez konsorcjum,
w skład którego wchodzą, z Hiszpanii: Uroborus SL, Wyspy Kanaryjskie, Wydział Fizyki
Uniwersytetu Madryckiego (Universidad Complutense de Madrid); z Polski:
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku, Uniwersytet Zielonogórski,
gmina Sztutowo oraz z Anglii Travel Foundation. Przedstawiciele konsorcjum
przygotowali projekt, którego celem jest stworzenie nowoczesnej oraz profesjonalnej
bazy obserwacyjnej mającej na celu promocję wiedzy i edukacji w zakresie jednej z
najszybciej i najszerzej rozwijających się dziedzin, jaką jest astronomia.
21 czerwca – w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym UZ studenci
spotkali się z wokalistą jazzowym Andrzejem Dąbrowskim i uczestniczyli
w warsztatach wokalnych prowadzonych przez kolejnego wokalistę
jazzowego Wojciecha Myrczka.

21 czerwca – z okazji 20-lecia Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego
odbył się uroczysty koncert zatytułowany „20 years in full swing”, w
którym w towarzystwie Big Bandu gościnnie zaśpiewali: Paulina
Gołębiowska, Andrzej Dąbrowski, Wojciech Myrczek oraz studenci
kierunku jazz i muzyka estradowa.

22 czerwca – w Instytucie Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego
Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się wernisaż końcoworocznej
wystawy prac studentów.
3 lipca – czasopismo International Journal of Applied Mathematics and
Computer Science (AMCS wydawane na Wydziale Informatyki,
Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego od 1991 r. (od
1993 r. jest wydawane w języku angielskim jako kwartalnik
międzynarodowy) – http://www.amcs.uz.zgora.pl – indeksowane m.in. w
bazie Clarivate Analytics uzyskało właśnie za 2017 r. swój kolejny Impact
Factor (wskaźnik cytowań – dopisek mój, et), wynoszący tym razem
1.694, oraz 5-letni Impact Factor o wartości 1.712.
6-8 lipca – w Lubniewicach odbył się Festiwal Michaliny Wisłockiej.
Partnerem tego wydarzenia był Uniwersytet Zielonogórski.
10 lipca – prof. Tadeusz Kuczyński, rektor UZ, podpisał umowę
z Uniwersytetem Narodowym im. Tarasa Szewczenki w Kijowie o
podwójnym dyplomowaniu w zakresie filozofii i politologii. Ze strony
ukraińskiej swój podpis na umowie złożył prof. Leonid Hubersky, rektor
Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.

15 lipca – Kamil Haładyn i Mateusz Marcinkowski, studenci UZ rozpoczęli
2. miesięczną praktykę astronomiczną na zboczu wulkanu Teide,
na afrykańskiej wyspie Teneryfa.
16 lipca – prof. Andrzej Nowak z Wydziału Matematyki, Informatyki
i Ekonometrii UZ oraz prof. Georges Zaccour (Montreal, Kanada) zostali
laureatami tegorocznej edycji prestiżowej Nagrody Isaacsa za wybitny
wkład do teorii i zastosowań gier dynamicznych.
24 lipca – na Wydziale Prawa i Administracji UZ w ramach rozszerzania
współpracy ze szkołami średnimi, zostało podpisane porozumienie o
objęciu jednej z klas Liceum Ogólnokształcącego w Szprotawie patronatem
akademickim Wydziału. Kilka dni wcześniej podobne porozumienie o
objęciu patronatem akademickim Wydziału zostało także podpisane z VII
Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Zielonej Górze.
31 lipca – w pierwszym dniu rozgrywających się w portugalskiej Bradze
Akademickich Mistrzostw Świata w kolarstwie Piotr Konwa - student UZ
został akademickim wicemistrzem świata w jeździe indywidualnej na czas!

1 sierpnia – na UZ uruchomiono rekrutację na nowy kierunek –
ratownictwo medyczne.
16 sierpnia – 13 września – Katarzyna Ignor i Maria Ławrynowicz dwie
studentki IV roku kierunku lekarskiego na Wydziale Lekarskim i Nauk
o Zdrowiu UZ, a jednocześnie członkinie poznańskiego oddziału
Stowarzyszenia Leczymy z Misją odbyły miesięczna praktykę w Mumias
w Kenii. Prowadziły tam badania przesiewowe u kobiet w kierunku raka
szyjki macicy.

1 września – w Instytucie Inżynierii Elektrycznej na Wydziale Informatyki,
Elektrotechniki i Automatyki UZ, w ramach europejskiego programu
badawczego HORYZONT 2020: 1.3 - Doskonała baza naukowa (Excellent
science)/Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA), ruszył projekt
naukowo-badawczy „Smart Cities EMC Network for Training (SCENT)”.
Budżet projektu to 2 388 813 EUR, a wsparcie przeznaczone dla UZ
wynosi 2 934 473 zł. Jego autorem i jednocześnie kierownikiem jest dr
hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ, zastępca dyrektora IIE na WIEA UZ.
Głównym celem projektu SCENT jest stworzenie sieci oferującej szkolenia
dla doktorantów w zakresie specyficznych zagadnień dotyczących
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) inteligentnych miast.
Zapewnienie EMC jest konieczne dla niezawodnego funkcjonowania
systemów zawierających układy elektroniczne, telekomunikacyjne i
energetyczne, jest również wymaganiem prawnym warunkującym
wprowadzenie produktu na rynek UE.
21 września – zwyciężczynią drugiej edycji konkursu Publikuj.dr została dr
Katarzyna Grabias-Banaszewska z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu
Zielonogórskiego za pracę „Pan Sędzia Deluty” Adama Jerzego
Czartoryskiego - znaczenia i konteksty. W tym samym konkursie
wyróżnienie otrzymała dr Kaja Rostkowska-Biszczanik również z Instytutu
Filologii Polskiej UZ za Wywiady Teresy Torańskiej w ujęciu
genologicznym.

22 września – srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria
Artis” została uhonorowana prof. Małgorzata Mikołajczak z Zakładu Teorii
Literatury i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej Wydziału
Humanistycznego UZ. Pani Profesor znalazła się wśród 22 wybitnych
literatów, naukowców i działaczy związanych z twórczością Zbigniewa
Herberta, którzy z rąk wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury
i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego otrzymali to najwyższe
odznaczenia przyznawane w dziedzinie kultury.
24 września – rozstrzygnięto konkurs Lubuski Lider Biznesu organizowany
przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową. Dodatkowo po raz szósty
w historii zostały wręczone również nagrody Lubuskiego Lidera Innowacji.
W grupie mikro przedsiębiorstw statuetka trafiła do Centrum Energetyki
Odnawialnej sp. z o.o. UZ, a w grupie małych przedsiębiorstw do
Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych sp. z o.o. UZ.
26 września – prof. Andrzej Tuchowski z Instytutu Muzyki Wydziału
Artystycznego, otrzymał srebrny medal „Zasłużony Gloria Artis” oraz
nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wyróżnienia wręczyła wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka.
1 października – prof. dr hab. nauk med. Maciej Banach (dyrektor
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki) z Wydziału Lekarskiego i Nauk
o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymał po raz drugi tytuł
doktora honoris causa, tym razem nadany przez Instytut Kardiologii w
Kijowie. Prof. M. Banach otrzymał też honorowy złoty medal Wydziału
Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Koszycach, w związku z 70leciem Wydziału, w uznaniu osiągnięć i podziękowaniu za efektywną i
owocną współpracę.
1 października – w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim prof. Andrzej
Pieczyński – prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką UZ oraz
Anna Gołaszewska - kwestor UZ podpisali umowę o dofinansowanie
projektu: „Innowacyjne kształcenie pielęgniarek na Uniwersytecie
Zielonogórskim” w wysokości 4 742 131,92 zł.
2 października – na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczął się rok
akademicki 2018/2019.
8 października – kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale
Prawa i Administracji UZ prof. Andrzej Bisztyga otrzymał tytuł
Honorowego Profesora Eurazjatyckiej Akademii Prawa im. Kunayeva w
Ałma-Acie (Kazachstan).
12 października – podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
2018/2019 na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, prof.
dr hab. inż. Józef Korbicz z Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i
Automatyki otrzymał medal „Zasłużonym dla Politechniki Rzeszowskiej”.

12-26 października – na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyły się VI dni
polsko-niemieckie.
18-20 października – podczas Międzynarodowego Forum Inteligentnego
Rozwoju 3.0, które odbyło się w Uniejowie, Centrum Energetyki
Odnawialnej (CEO) UZ zostało laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego
Rozwoju 2018 pod patronatem Prezesa Urzędu Patentowego RP. dr Alicji
Adamczak w kategorii: innowacje w OZE za realizację
projektu „Fotowoltaiczny panel z układem odbioru energii cieplnej". Polska
Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018 trafiła również w ręce prezesa
Centrum Energetyki Odnawialnej Radosława Grecha w kategorii: prezes
wizjoner za innowacyjny sposób myślenia i nowatorskie zarządzanie
spółką, ukierunkowaną na pomoc naukowcom i przedsiębiorcom,
opracowującą nowe technologie energetyczne.
19-20 października – odbyła się konferencja Lubuskie Forum Prawa
Samorządu Terytorialnego zorganizowana przez Katedry: Prawa
Konstytucyjnego oraz Organizacji Administracji Publicznej na Wydziale
Prawa i Administracji UZ.
22 października – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UZ - prof.
Giorgi Melikidze i prorektor ds. współpracy międzynarodowej Neijiang
Normal University - prof. Huang Hui (Chiny) podpisali umowę o
współpracy pomiędzy uczelniami. W spotkaniu z przedstawicielami
chińskiego uniwersytetu wzięli również udział reprezentanci wydziałów UZ
zainteresowanych międzynarodową współpracą. Ma ona dotyczyć głównie
wymiany studentów i doprowadzeniu do podwójnego dyplomowania oraz
wymiany słuchaczy studiów doktoranckich, a także pracowników
naukowo-dydaktycznych.
23 października - Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego znalazła się
wśród siedmiu najważniejszych inwestycji województwa 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 futurystyczną 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.
23 października – UZ zajął I miejsce w XV edycji Ogólnopolskiego
Turnieju „Młoda krew ratuje życie”. W roku akademickim 2017/2018
zielonogórscy studenci oddali łącznie 53 litry krwi.
25 października – Wydawnictwo Ossolineum wydało „Wybór poezji”
Zbigniewa Herberta, w którym doboru wierszy dokonała prof. Małgorzata
Mikołajczak z UZ, opatrzyła ten wybór wstępem, a także opracowała
całość.
25-26 października – w siedzibie rektoratu UZ odbyły się VI Zielonogórskie
spotkania z demografią pt. Procesy demograficzne - planowane,
przewidywa(l)ne czy żywiołowe?
31 października – Uniwersytet Zielonogórski został beneficjentem
pilotażowego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości. Projekt zakłada
utworzenie Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych w strukturze UZ,
gdzie będą prowadzone badania m.in. w zakresie nanotechnologii, wpływu
próżni i radiacji na właściwości materiałów, metod powlekania materiałów,
właściwości materiałów i metamateriałów (w tym wytrzymałościowych)
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 dofinansowanie w wysokości około 12 mln
złotych (z czego prawie 8,5 mln zł na najnowocześniejszy sprzęt
badawczy). Kierownikiem projektu jest dr hab. Mirosław R. Dudek, prof.
UZ z Wydziału Fizyki i Astronomii, a osobą odpowiedzialną w projekcie z
ramienia Wydziału Mechanicznego jest dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ.
7 listopada – Zakład Pielęgniarstwa Wydziału Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z Polskim Towarzystwem
Gerontologicznym Oddział Lubuski byli organizatorami V konferencji
naukowej Interdyscyplinarność podstawą opieki geriatrycznej.
7 listopada – w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym UZ odbyły się
otwarte warsztaty wokalne z Januszem Szromem, wokalistą jazzowym.
Współorganizatorem warsztatów było Zielonogórskie Stowarzyszenie
Jazzowe.

14 listopada – z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizowała wystawę
pt. „Okruchy przeszłości. Historia niepodległości w drukach unikatowych”.
Wiek polskiej niepodległości został zaprezentowany poprzez druki ulotne,
przedwojenne wydawnictwa albumowe, pierwsze wydania dzieł polskich
pisarzy międzywojnia oraz pojedyncze rękopisy obrazujące indywidualne
biografie. Na uwagę zasługują też tzw. telegramy patriotyczne drukowane
i rozsyłane głównie w Wielkopolsce w okresie zaborów i po 1918 roku.
Zaprezentowane materiały pochodziły ze zbiorów specjalnych BUZ.
19 listopada – na Wydziale Fizyki i astronomii UZ odbyła się „Noc
naukowa”, przygotowana przez pracowników Wydziału wspólnie ze
Stowarzyszeniem Nauczycieli Fizyki SNaFi.
21 listopada – dorocznym zwyczajem odbyła się uroczystość promocji
habilitacyjnych i doktorskich. Dyplomy stopni naukowych odebrało 2
doktorów habilitowanych oraz 33 doktorów.

21 listopada – w plebiscycie Gazety Lubuskiej „Nauczyciel na medal”,
w kategorii nauczyciel akademicki zwyciężył Richard Sharp, asystent
w Katedrze Filologii Angielskiej w Instytucie Neofilologii Wydziału
Humanistycznego UZ.

21 listopada –podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego
Prezydent Miasta Zielona Góra, Janusz Kubicki wręczył nagrody za
szczególne zaangażowanie i osiągnięcia profesorom, którzy otrzymali
nominacje profesorskie w minionym roku akademickim. Nagrody
Prezydenta Miasta dla profesorów „belwederskich” wręczane były już po
raz ósmy.

29-30 listopada – na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu
Zielonogórskiego w Sulechowie odbyła się XV edycja polsko-niemieckiej
konferencji „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii
jutra”. Jej współorganizatorami byli: Lubuskie Towarzystwo na Rzecz
Rozwoju Energetyki, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska,
Kraj Związkowy Brandenburgia, E.DIS AG, Izba Przemysłowo-Handlowa
Wschodniej Brandenburgii.
5 grudnia – już po czwarty studenci UZ, a jednocześnie mieszkańcy
Zielonej Góry mogli aplikować o stypendia, które funduje im Klub Radnych
Zielona Razem. O dofinansowanie ubiegali się studenci następujących
kierunków: architektura, architektura wnętrz, biznes elektroniczny,
budownictwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
ekonomia, grafika, jazz i muzyka estradowa, malarstwo, pielęgniarstwo.
Łącznie przyznano 30 stypendiów po 3 300 zł każde. Te stypendia
wypłacane są jednorazowo.
6-7 grudnia – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ zorganizował
konferencję EXPO Symulacja Medyczna - Wyzwania Przyszłości.
6-7 grudnia – miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa
zatytułowana Pamięć– tożsamość – świadomość. W meandrach polskiej
niepodległości: 1918-2018. Przygotowały ją: Instytut Politologii wraz z
Instytutem Historii UZ oraz Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział
Zielona Góra i Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Poznaniu.

7-8 grudnia – odbyły się II Mistrzostwa Polski w Szyciu Chirurgicznym dla
studentów medycyny, które zorganizował Wydział Lekarski i Nauk o
Zdrowiu UZ. Pierwszego dnia Mistrzostw odbyła się konferencja
poświęcona merytorycznemu przygotowaniu uczestników do udziału w
zawodach. W kolejnym dniu miały miejsce zawody w trzech
konkurencjach: szycie skóry, tkanki podskórnej i zespolenie przewodu
pokarmowego. Mistrzostwa ponownie wygrała reprezentacja UZ.

10 grudnia – prof. Cao Long Van z Wydziału Fizyki i Astronomii UZ
otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Vinh (Wietnam).
Warto dodać, że to pierwszy tytuł doktora honoris causa przyznany przez
tę wietnamską uczelnię.
31 grudnia – umowę na realizację projektu Park Technologii Kosmicznych
podpisali marszałek Elżbieta Anna Polak oraz członek zarządu Marcin
Jabłoński.
Rozmowy dotyczące utworzenia w Nowym Kisielinie Parku Technologii
Kosmicznych, rozpoczęły się w 2017 roku, kiedy na wniosek Uniwersytetu
Zielonogórskiego zadanie „Rozwój technologii kosmicznych w
województwie lubuskim” zostało wpisane do Kontraktu Terytorialnego.
Podjęte przez województwo lubuskie działania doprowadziły do podpisania
24 kwietnia 2018 r. listu intencyjnego potwierdzającego wolę współpracy
na rzecz realizacji projektu Park Technologii Kosmicznych w Zielonej
Górze, z Uniwersytetem Zielonogórskim i Centrum Badań Kosmicznych
PAN. Ostatecznie projekt realizowany będzie w partnerstwie z
Uniwersytetem Zielonogórskim - szczególnie silnym w badaniach i
kształceniu kadry w astronomii i inżynierii systemów, Centrum Badań
Kosmicznych PAN - instytutem, który zrealizował ponad 70 projektów
kosmicznych oraz partnerem prywatnym firmą Hertz Systems Ltd Sp.z
o.o., która od 25 lat działa w sferze bezpieczeństwa, a od ponad dekady
rozwija i produkuje systemy monitorowania satelitarnego. Dodatkowo od
2012 r. realizuje projekty dla Europejskiej Agencji Kosmicznej.

2018 – tytuły profesorskie otrzymali: dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof.
UZ i dr hab. Jacek Mazurkiewicz, prof. UZ (oboje z Wydziału Prawa i
Administracji UZ); dr hab. Andrzej Tuchowski i dr hab. Jerzy Szymaniuk,
prof. UZ (obaj z Instytutu Muzyki UZ); dr hab. Jarosław Dzięcielewski (z
Instytutu Sztuk Wizualnych UZ); dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ
(z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska) oraz dr
hab. Paweł Zimniak z Wydziału Humanistycznego.

