Wydarzenia 2020
12 stycznia – podczas 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy zagrały także: Collegium Medicum oraz Katedra Sportu i Promocji
Zdrowia UZ.
17 stycznia – odbył się wernisaż wystawy najlepszych dyplomów
artystycznych Instytutu Sztuk Wizualnych UZ z roku akademickiego
2018/2019 zatytułowany SHOTY 4 – Faktoria.
20 stycznia – Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Zdrowia, spotkał się dzisiaj z prorektorami Uniwersytetu Zielonogórskiego:
prof. Wojciechem Strzyżewskim i prof. Maciejem Zablem. W spotkaniu
uczestniczyli też - wicewojewoda lubuski Wojciech Perczak, kanclerz UZ
Katarzyna Łasińska oraz Piotr Bromber - dyrektor Lubuskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ.
Rozmowy dotyczyły funkcjonowania Collegium Medicum Uniwersytetu
Zielonogórskiego, jego problemów i możliwości ich rozwiązania.
Wiceminister zapoznał się z infrastrukturą jaką dysponuje Collegium
Medicum UZ i Szpital Uniwersytecki.
20 stycznia – inż. arch. Anna Klechamer, absolwentka studiów I stopnia,
kierunku architektura UZ , obecnie kontynuująca naukę na I roku,
studiów II stopnia, zakwalifikowałą się do grona 10 laureatów
ogólnopolskiego konkursu - Szkice Architektoniczne Człowiek Architektura - Środowisko, którego organizatorem są Międzynarodowe
Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, a partnerem konkursu
jest Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. A. Klechamer
zaangażowana jest w projekty Koła Naukowego Architektura w
Przestrzeni Zrównoważonej.
21 stycznia – prof. Wojciech Strzyżewski, prorektor ds. studenckich UZ
oraz Marian Babiuch, marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego
podpisali porozumienie o współpracy. Na spotkaniu obecni byli również
prof. Andrzej Pieczyński - prorektor ds. rozwoju i współpracy
z gospodarką UZ oraz Edward Makarewicz - wicemarszałek Lubuskiego
Sejmiku Gospodarczego.
24 stycznia – w ubr. prof. dr hab. Leszek Jerzak z Instytutu Nauk
Biologicznych UZ został powołany przez National University of Ireland na
egzaminatora zewnętrznego z biologii (External Examiner in Biology) na
uczelniach medycznych: Royal College of Surgeons in Ireland w Dublinie,
RCSI in Bahrain i RUMC w Penang, Malezja. W styczniu br. przebywał w
Royal College of Surgeons in Ireland Medical University of Bahrain) w
Królestwie Bahrajnu. Przebywał tam dwa dni pełniąc rolę jako External
Examiner in Biology na uczelni RCSI-Bahrain. W pracach brało także udział
dwóch zewnętrznych egzaminatorów – z chemii i fizyki.
29 stycznia – na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się seminarium

dotyczące konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju
Województwa Lubuskiego 2030.
30 stycznia – do Komitetów Naukowych PAN zostało wybranych 19
naukowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
30 stycznia – piąty rok z rzędu Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego przeznaczył 3 mln zł na rozwój kierunku lekarskiego na
Uniwersytecie Zielonogórskim. Umowę dotyczącą przekazania środków
finansowych podpisali: marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna
Polak oraz prof. Wojciech Strzyżewski prorektor ds. studenckich UZ.
12-13 lutego – w Instytucie Inżynierii Środowiska UZ odbyły się Dni
Otwarte zatytułowane Zakochaj się w inżynierii środowiska.
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 Marciniak
należą do międzyuczelnianego zespołu Plan A.
26 lutego – ponad ośmiuset uczniów z blisko 30 szkół odwiedziło Wydział
Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ podczas Dnia Otwartego.
Przyjechali z Zielonej Góry, Wolsztyna, Bolesławca, Głogowa, Zgorzelca,
Żagania, Międzyrzecza, Żar, Nowej Soli, Nowego Tomyśla, Szprotawy,
Przemkowa i Krosna Odrzańskiego. Uczniowie uczestniczyli w pokazach
i warsztatach laboratoryjnych oraz specjalnie przygotowanych krótkich
wykładach popularnonaukowych związanych z kierunkami studiów
realizowanymi na Wydziale: automatyka i robotyka, biznes elektroniczny,
elektrotechnika, informatyka.
27 lutego – minister sprawiedliwości powołał dr hab. Barbarę TorońFórmanek, prof. UZ z Zakładu Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji
Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ w skład Rady Polityki
Penitencjarnej III kadencji.
28 lutego – po raz szósty na UZ świętowano Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego. Uroczystości są dla organizatorów okazją, aby
upowszechniać przekonanie, że język rodzimy jest ważny, iż polszczyznę
warto bliżej poznawać i otaczać troską – nie tylko od święta.
4 marca – prof. Tadeusz Kuczyński, rektor UZ i Dineshkumar Musalekar,
prezes Zarządu Lumel S.A. podpisali umowę o współpracy na polach:
badawczym, dydaktycznym oraz promocyjnym.
4 marca – w sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się
spotkanie informacyjne dla studentów zagranicznych, biorących udział
w programie wymiany studenckiej Erasmus+. Wzięło w nim udział 27
studentów z zagranicy, którzy spędzą najbliższy semestr na

zielonogórskiej uczelni.
7 marca – odbyło się spotkanie wicepremiera Jarosława Gowina
z władzami uczelni oraz władzami szpitala. Tematami rozmowy był dalszy
rozwój UZ, nowe kierunki studiów, które mają zostać uruchomione na
zielonogórskiej uczeni (mechanika lotnicza) oraz najbliższych wyborach
rektora. Z uwagi na fakt wystąpienia w Lubuskiem koronawirusa,
spotkanie zdominował temat dotyczący działań, jakie zostały podjęte na
uczelni i w Szpitalu Uniwersyteckim, mających na celu zapobieżenie
rozwojowi epidemii.
7 marca – w obiektach sportowych Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu odbyły się integracyjne Mistrzostwa Polski w badmintonie.
Reprezentacja KU AZS UZ licząca 4 zawodników wystartowała w grach
pojedynczych i deblowych zdobywając następujące medale: złote medale:
Adam Piasecki w kategorii SL3 oraz Katarzyna Walczak w kategorii I.
Karol Wojna zdobył srebrny medal w kategorii S. Trenerem sekcji jest
Marta Dalecka.
11 marca – w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia korona wirusem
SARS-CoV-2 zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz
z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Zespół Antykryzysowy
Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął decyzję o zawieszeniu wszystkich
form zajęć dydaktycznych, kulturalnych i sportowych z dniem 11 marca
2020 r.
19 marca – dr. hab. inż. Cao Long Van, prof. UZ z Instytutu Fizyki na
Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego, otrzymał
medal za wkład w rozwój nauki i technologii w Wietnamie przyznany przez
ministra Nauki i Technologii Wietnamu.
6 kwietnia – zielonogórska firma CodeLab (https://codelab.pl) wraz
z zespołem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prowadzonym przez
prof. dr. hab. Przemysława Guzika stworzyły serwis https://CovidMonitor.org dla osób z ostrymi objawami sugerującymi zakażenie wirusem
COVID-19. Serwis nie mógłby powstać, gdyby nie zaangażowanie dr. hab.
Jarosława Piskorskiego, prof. UZ – pracownika naukowego Wydziału Fizyki
i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Również dr Sebastian Żurek,
szef CodeLabu, a jednocześnie adiunkt na Wydziale Fizyki i Astronomii UZ
prowadził prace badawcze związane z analizą pozyskiwanych
przez http://Covid-Monitor.org danych.
27 kwietnia – sześciu studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu Zielonogórskiego zakwalifikowało się do prestiżowego
programu TopYoung100 pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Są to studenci kierunku logistyka: Joanna Bartoszek, Liana
Maliarchuk, Iga Musielak, Natalia Pijecka, Przemysław Tyliszczak oraz
kierunku zarządzanie: Natalia Nadolna.

27 kwietnia – odbyła się międzynarodowa konferencja naukowoedukacyjna Dni nauki - 2020, od trzech lat organizowana wspólnie przez
Wydział Filozoficzny Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki
w Kijowie oraz Polsko-Ukraińskie Centrum Studiów Humanistycznych
(wspólny projekt Uniwersytetu Zielonogórskiego i Narodowego
Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie).
Co roku program konferencji realizowany był w tym samym czasie
na obydwu uczelniach, a uczestniczyli w niej jednocześnie naukowcy
i studenci. W 2020 roku, mimo wcześniejszych planów wymiany gości,
w związku z ogólnoświatową sytuacją epidemiologiczną formuła
konferencji musiała ulec zmianie i jej uczestnicy „spotkali” się
w Internecie. Pozwoliło to na udział w konferencji prawie 300 gości
z całego świata, m.in.: Japonii, Stanów Zjednoczonych i Kanady.
4 maja – dr inż. Marcin Chciuk z Katedry Informatyki i Automatyzacji
Produkcji (Instytut Inżynierii Mechanicznej UZ) jest współautorem
rozwiązania, które wykorzystuje zaadaptowane maski do nurkowania,
by ułatwić korzystającym z nich osobom oddychanie. W czasie pandemii
mogą z nich korzystać lekarze, pielęgniarki czy ratownicy stosując je
zamiast jednorazowych maseczek.
22 maja – czterech naukowców z UZ otrzymało granty w ramach konkursu
OPUS. Są to: dr hab. Andrzej Gillmeister, prof. UZ na projekt
zatytułowany: Kapłani Jowisza. Kolegium septemviri epulones w religii
publicznej starożytnego Rzymu, a kwota dofinansowania projektu wynosi
802 292 zł; dr hab. inż. Remigiusz Grzegorz Wiśniewski, prof. UZ na
projekt zatytułowany: Analiza oraz dekompozycja części sterującej
systemu cyber-fizycznego opisanego z zastosowaniem interpretowanej
sieci Petriego, a kwota dofinansowania projektu wynosi 672 000 zł; dr
hab. inż. Radosław Wojciech Maruda, prof. UZ na projekt zatytułowany:
Modelowanie zagadnień hydrodynamiki tworzenia medium czynnego z
nanocząsteczkami podczas obróbki ubytkowej w warunkach
zminimalizowanego chłodzenia i smarowania, a kwota dofinansowania
projektu wynosi 1 079 340 zł oraz dr Andrey Timokhin, prof. UZ na
projekt zatytułowany: Symulacje powstawania par elektron-pozytron
w czapach polarnych pulsara, a kwota dofinansowania projektu wynosi
679 680 zł. Ponadto w konkursie PRELUDIUM mgr inż. Ewa Sylwia
Paradowska otrzymała grant na projekt zatytułowany: Metoda
elektrochemicznego oznaczania markerów martwicy mięśnia sercowego
z wykorzystaniem podłoża nanorurek ditlenku tytanu modyfikowanego
nanocząsteczkami złota, a kwota dofinansowania projektu to 135 764 zł.
30 maja – mimo panującej pandemii i zdalnie przeprowadzanych zajęć,
studenci Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego nie próżnują.
Prezentujemy cover piosenki Micheala Jacksona „Heal the World”. Można
go posłuchać tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=q6ir5HwUL_s

5 czerwca – jedyny kandydat na rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
w kadencji 2020-2024 prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski zaprezentował
swoją wizję rozwoju uczelni jako „uczelni kompaktowej”.
10 czerwca – w wyborach, po raz pierwszy w historii uczelni
przeprowadzonych zdalnie, rektorem na kadencję 2020/2024 został
wybrany prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski.
16 czerwca – uchwałą Prezydium PAN prof. Józef Korbicz został powołany
na stanowisko przewodniczącego Komitetu Automatyki i Robotyki PAN na
drugą kadencję (2020-2023).
17 czerwca – odbyło się pierwsze – inauguracyjne – posiedzenie Rady
Klinicystów przy Szpitalu Uniwersyteckim. Rada Klinicystów to gremium,
które będzie pełniło rolę opiniotwórczą i doradczą dla Szpitala i jego
właścicieli: Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz samorządu województwa
lubuskiego.
25 czerwca – prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki wręczył 15.
młodym ludziom stypendia twórcze i artystyczne 2020. Wręczenie
stypendiów ma na celu uhonorowanie najbardziej obiecujących
zielonogórzan. Laureaci reprezentowali cztery dziedziny sztuki: muzykę,
literaturę, sztuki plastyczne i taniec. Wśród wyróżnionych znaleźli się: dr
Paulina Korzeniewska – Nowakowska z Instytutu Neofilologii UZ, która
otrzymała stypendium z dziedziny literatury oraz absolwenci Wydziału
Artystycznego – Liwia Litecka i Kacper Będkowski, którzy otrzymali
stypendia z dziedziny sztuk plastycznych.
26 czerwca – została otwarta – po raz pierwszy on-line – wystawa
końcoworoczna studentów Instytutu Sztuk Wizualnych UZ. To
podsumowanie pracy artystyczno-dydaktycznej kończącego się roku
akademickiego 2019/2020.
7 lipca – akt stwierdzający wybór na rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
na kadencję 2020-2024 otrzymał prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski.
10 lipca – obligacje na kwotę 4,5 mln zł otrzymał z rąk wizytującego
Uniwersytet Zielonogórski ministra nauki i szkolnictwa wyższego
Wojciecha Murdzka prof. Tadeusz Kuczyński – rektor.
17 lipca – Sandra Nowak z domu Mikołajewicz została laureatką Konkursu
im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską.
Decyzją międzyuczelnianego jury praca Sandry Nowak zatytułowana Mowy
obrończe Eugeniusza Śmiarowskiego w ujęciu genologicznym została
uhonorowana drugą nagrodą za najlepsze magisterium w 2019 roku w
zakresie językoznawstwa.
27 sierpnia – został podpisany list intencyjny pomiędzy Instytutem Nauk
Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego a Polskim Związkiem

Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Reprezentuje on 15
wiodących krajowych producentów leków. Zrzesza firmy polskie i te, które
zdecydowały się w Polsce rozpocząć działalność produkcyjną. Ta
współpraca będzie dotyczyła prowadzenia prac badawczo-rozwojowych,
komercjalizacji wyników realizowanych wspólnie projektów, a także
organizacji praktyk i staży dla studentów oraz absolwentów w firmach
farmaceutycznych.
1 września – rozpoczęła się 4-letnia kadencja nowych władz rektorskich
Uniwersytetu Zielonogórskiego: rektora i prorektorów. Zgodnie z nową
ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce prorektorów nie wybiera
Kolegium Elektorów, jak było dotychczas, ale wskazuje rektor.
Prof. W. Strzyżewski ogłosił, że obowiązki prorektorów Uniwersytetu
Zielonogórskiego w tej kadencji będą pełnić: prof. dr hab. inż. Magdalena
Graczyk – prorektor ds. jakości kształcenia; dr hab. Barbara Literska, prof.
UZ – prorektor ds. studenckich; dr hab. Maria Mrówczyńska, prof. UZ –
prorektor ds. współpracy z gospodarką; dr hab. inż. Marcin Mrugalski,
prof. UZ – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą; dr hab. inż.
Andrzej Pieczyński, prof. UZ – prorektor ds. rozwoju i finansów; prof. dr
hab. nauk med. Maciej Zabel – prorektor ds. Collegium Medicum.
2 września – dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ i doktorant mgr Alexandros
Filothodoros (obaj z Wydziału Fizyki i Astronomii UZ) wraz ze
współpracownikami opublikowali w czerwcu 2020 roku w czasopiśmie The
Astrophysical Journal pracę Distinct Accretion Modes of Cygnus X-1
Revealed from Hard X-Rays. Publikacja ta została właśnie wyróżniona
przez Europejską Agencję Kosmiczną jako obraz miesiąca satelity
INTEGRAL (INTEGRAL Picture of the Month, strona satelity
https://www.cosmos.esa.int/web/integral/home).
Publikacja przedstawia wyniki badań najwcześniej odkrytego układu
podwójnego z czarną dziurą, Cyg X-1, w konstelacji Łabędzia.
4-6 września – na zielonogórskiej strzelnicy odbyły się Akademickie
Mistrzostwa Polski AZS w strzelectwie sportowym oraz pierwsze w historii
Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS w strzelectwie sportowym. Wzięło w
niej udział ponad sześćdziesięciu zawodników reprezentujących 25 uczelni
wyższych. W AMP w strzelectwie sportowym zwyciężyli reprezentanci
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy wyprzedzili zawodników Politechniki
Białostockiej oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. W sumie reprezentanci
Uniwersytetu Zielonogórskiego zdobyli 5 medali. W konkurencji pistolet
pneumatyczny 60 strzałów, złoty medal obronił Grzegorz Długosz, srebrne
medale zdobyli Karolina Pawlak i Grzegorz Długosz, a brązowe – Grzegorz
Długosz i Maciej Korcz. Organizatorem wydarzenia byli: Uniwersytet
Zielonogórski, oraz Klub Uczelniany AZS UZ.
W równolegle rozegranych IMP AZS w strzelectwie sportowym drużyna UZ
w składzie: Adam Piasecki i Karol Wojna zdobyła również brązowy medal.
Trenerem zawodników jest Bartosz Lemański. Te Mistrzostwa zostały
sfinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych.
10 września – Indywidualną Nagrodę Kulturalną Miasta Zielona Góra’2020
otrzymała dr Aleksandra Kubiak - adiunkt w Katedrze Interdyscyplinarnej
Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nagrodę
w kategorii instytucje otrzymało Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe,
wywodzące się z naszego środowiska akademickiego.
17 września – Katarzyna Ignor i Olga Grodzka, studentki VI roku
kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim otrzymały nagrodę
Komitetu Naukowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w
sesji konkursowej oryginalnych prac studenckich XXIV Międzynarodowego
Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Wyróżnienie zostało przyznane za pracę pt. Występowanie niepożądanych
incydentów sercowo-naczyniowych i krwawień wśród pacjentów przed i po
zabiegu zamknięcia uszka lewego przedsionka napisaną pod nadzorem
merytorycznym lek. Konrada Pieszko z Collegium Medicum UZ.
21 września – Paulina Maciejewska, studentka IV roku prawa na
Uniwersytecie Zielonogórskim, na swojej jedenastoletniej klaczy Jangcy L,
podczas Strzegom Horse Trials wywalczyła indywidualną kwalifikację do
startów w największych imprezach jeździeckich, między innymi takich jak
Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2021. Zielonogórzanka jest wielokrotną
medalistką Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w kategoriach
młodzieżowych. Obecnie w kategorii seniora rywalizuje z najlepszymi na
świecie zawodnikami w dyscyplinie WKKW - Wszechstronny Konkurs
Konia Wierzchowego).
22 września – Podczas Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS
w żeglarstwie, odbywających się w Wilkasach złoto zdobył przywiózł
Sebastian Jagodziński, a srebrny medal Karol Wojna, obaj z UZ. Trenerem
zawodników jest Marta Dalecka.
29 września – w trakcie uroczystej XXVI Gali Jakości w Poznaniu, której
organizatorem są Międzynarodowe Targi Poznańskie, Wielkopolski Związek
Pracodawców LEWIATAN oraz Biuro Promocji Gospodarczej i Certyfikacji,
Prezes CEO Radosław Grech odebrał Certyfikat dla Centrum Energetyki
Odnawialnej Uniwersytetu Zielonogórskiego sp. z o.o. w kategorii FIRMA
GODNA POLECENIA oraz WIARYGODNY PARTNER W OCHRONIE
ŚRODOWISKA. To wyróżnienie zostało przyznane za efektywność
w realizacji założonej wizji i strategii rozwoju, wzorcowe zarządzanie
firmą, rzetelność i odpowiedzialność w działaniu, a przede wszystkim za
zdobycie niepodważalnej opinii firmy godnej polecenia i wiarygodnego
partnera w biznesie. Prezes Centrum Energetyki Odnawialnej otrzymał
również nagrodę LIDERA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2020 za znakomite,
zgodne z najwyższymi standardami zarządzanie przedsiębiorstwem.
wrzesień – minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek,

przyznał nagrody z inicjatywy własnej za znaczące osiągnięcia w zakresie
działalności organizacyjnej II stopnia dwojgu naukowcom z UZ. Uczynił to
zgodnie z rozporządzenie MNiSW z 23.01 2019 r. (poz.182). Nagrody
otrzymali: prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel, prorektor ds. Collegium
Medicum oraz prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, dziekan Wydziału Prawa
i Administracji UZ.
1 października – odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego
2020/2021. Była zupełnie inna niż dotychczasowe. W auli Uniwersytetu
Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej pojawiły się władze uczelni,
członkowie Senatu UZ, dziekani poszczególnych Wydziałów, dyrektorzy
Instytutów, kilkoro studentów i doktorant. Wszystko za sprawą pandemii.
Obostrzenia sanitarne sprawiły, że fizycznie w auli stawili się wyłącznie ci,
bez których inauguracja nie mogłaby się odbyć. W poprzednich latach
podczas inauguracji aula „pękała w szwach”. Jednak społeczność
akademicka i wszyscy zainteresowani mogli tę uroczystość obejrzeć dzięki
transmisji wydarzenia na stronie http://www.uz.zgora.pl .
Inaugurację prowadził wybrany w czerwcu 2020 r. na kadencję 20202024 rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Wojciech Strzyżewski.
Podsumowania swych dwóch minionych kadencji dokonał prof. Tadeusz
Kuczyński, rektor UZ w latach 2012-2016 oraz 2016-2020.
1 października – w ramach projektu UZ dostępny dla wszystkich
rozpoczęło działalność Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.
Pracujący tam specjaliści – psycholog, socjoterapeutka, terapeuta
uzależnień oraz logopeda, udzielają bezpłatnego wsparcia w zakresie
diagnozy i terapii.
2 października – podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
2020-2021 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie prof. dr
hab. n. med. dr h.c. multi Maciej Zabel, prorektor ds. Collegium Medicum
UZ, otrzymał trzeci już tytuł doktora honoris causa.
2 października – dr Piotr Jakimowicz z Instytutu Fizyki UZ jest członkiem
polsko-rosyjskiego zespołu naukowego, który w prestiżowym czasopiśmie
Physics Letters B zaprezentował najbardziej obiecujące kanały produkcji
szerokiej gamy izotopów o liczbie atomowej od 112 do 118 w różnych
konfiguracjach zderzeń jądrowych prowadzących do ich powstania.
2 października – w Akademickich Mistrzostwach Polski w piłce ręcznej
mężczyzn szczypiorniści z UZ zdobyli złoty medal w kategorii
uniwersytetów oraz srebrny medal w klasyfikacji generalnej, ulegając
jedynie drużynie z Politechniki Opolskiej.
6 października – w piątych Integracyjnych Mistrzostwa Polski AZS w
boccia, które odbyły się na UZ, reprezentacja zielonogórskiej uczelni
zdobyła srebrny medal drużynowo, a Katarzyna Walczak, także AZS UZ

wywalczyła srebrny medal indywidualnie.
12 października – prof. Maciej Banach, dyrektor Instytutu „Centrum
Zdrowia Matki Polki”, pracownik Instytutu Nauk Medycznych Collegium
Medicum UZ został wybrany na stanowisko sekretarza generalnego
Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego (EAS). Kadencja eksperta
zaczyna się w styczniu 2021 r. i potrwa do grudnia 2024 r. Prof. M.
Banach był na to stanowisko jedynym kandydatem z państw Europy
Środkowo-Wschodniej.
17 października – od tego dnia, zgodnie z komunikatem rektora UZ z 14.
października 2020 r. wszystkie zajęcia na UZ dla studentów wszystkich
typów i poziomów studiów do odwołania będą się odbywały w trybie
zdalnym. Wyjątek stanowią zajęcia kliniczne prowadzone na wszystkich
kierunkach w Collegium Medicum. Będą się one odbywać na zasadach
określonych przez prorektora ds. jakości kształcenia w uzgodnieniu
z dziekanem Collegium Medicum.
24 października – miał miejsce I Lubuski Dzień Onkologii. To wydarzenie
o charakterze profilaktycznym, w którym uczestniczyli wybitni specjaliści z
Collegium Medicum UZ. Prelegentami bowiem byli: dr hab. n. med. Maciej
Salagierski, prof. UZ; dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ; dr hab. n.
med. Tomasz Huzarski, prof. UZ; dr n. med. Marek Szwiec.
26 października – prof. Cao Long Van oraz dr Lidia Najder-Kozdrowska,
oboje z Instytutu Fizyki UZ zostali uhonorowani medalem za całokształt
działalności z okazji 100-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Fizycznego
(PTF).
26 października – 5. Bieg dla Transplantacji – 229 uczestników biegu
i uzbierane 5 365 zł – to podsumowanie tegorocznej edycji jubileuszowego
biegu. Jego organizatorem był Uniwersytet Zielonogórski, Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu UZ oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie
„Nerka”. W tym roku, z uwagi na ograniczenia, jakie wszystkich
obowiązują, formuła biegu była odmienna od poprzednich. Biegacze mogli
pokonać trasę w Parku Poetów (nieopodal stadionu uniwersyteckiego) w
ciągu całego tygodnia. Sami wybierali sobie dowolny czas i dowolną
godzinę. Nie było limitu czasowego, można było pokonać trasę spacerem.
Każdy z uczestników musiał udokumentować pokonaną trasę.
26 października – decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
prof. Robert Skobelski, dyrektor Instytutu Historii UZ, został powołany
w skład 11-osobowej Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji
w Warszawie na kadencję 2020-2022. Warto podkreślić, że w tym
gremium jest jedynym przedstawicielem uczelni wyższych.
29 października – XVI Festiwal Green Town of Jazz zainaugurował
koncert Ewy Urygi, który odbył się w Hydrozagadce w ramach
Zielonogórskich Zaduszek Jazzowych. Pozostałe koncerty Festiwalu ze

względu na pandemię zostały odwołane i odbędą się w przyszłym roku.
2 listopada – uchwałą Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni
Medycznych Uniwersytet Zielonogórski z działającym w jego ramach
Collegium Medicum otrzymał status członka stowarzyszonego KRAUM.
W tym gremium UZ będzie reprezentował prof. dr hab. n. med. Maciej
Zabel – prorektor ds. Collegium Medicum UZ.
2 listopada – prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, dziekan Wydziału Prawa i
Administracji UZ została powołana przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego
na członka Komisji Dyscyplinarnej przy RGNiSW na kadencję 2021-2024. Nominacja
jest wyrazem uznania dla osiągnięć prof. Hanny Paluszkiewicz oraz zaufania
środowiska akademickiego. Kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2021 r.
6-8 listopada – w obiektach Term Maltańskich w Poznaniu odbyły się V
Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS w pływaniu. Reprezentacja sekcji
Studentów Osób Niepełnosprawnych w KU AZS UZ zdobyła 3 medale!
Srebro na dystansie 50 m stylem grzbietowym i brąz na dystansie 50 m
stylem dowolnym zdobyła Magdalena Ratajczak - studentka Collegium
Medicum. Natomiast złoto na dystansie 25 m stylem dowolnym wywalczył
Karol Wojna - student Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki.
Trenerem zawodników jest Marta Dalecka.
9 listopada – dwóch naukowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego
otrzymało granty z Narodowego Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu
Miniatura 4. Są to: dr hab. inż. Marcin Relich, prof. UZ z Instytutu Nauk
o Zarządzaniu i Jakości UZ z projektem Wykorzystanie podejścia
deklaratywnego do zarządzania projektem rozwoju nowego produktu oraz
r Krzysztof K. Dudek z Instytutu Fizyki UZ wraz ze swym projektem,
zatytułowanym Programowalne hierarchiczne mechaniczne meta
materiały. Przypomnijmy, że dr K. Dudek jest stypendystą Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej. W maju 2019 r. otrzymał stypendium START,
przyznawane najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski.
10 listopada – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego,
została podpisana umowa na budowę Parku Technologii Kosmicznych.
Uniwersytet Zielonogórski jest partnerem w tym projekcie.
18 listopada – dr hab. inż. Maciej Dzikuć, prof. UZ z Instytutu Ekonomii i
Finansów został ekspertem Komisji Europejskiej w ramach działań Agencji
Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (Innovation and Networks
Executive Agency). Zajmuje się ona między innymi oceną innowacyjnych
projektów w dziedzinie transportu, energii i telekomunikacji. Często ocenie
poddawane są rozwiązania, które dopiero będą wdrażane na rynek.
20 listopada – w XIX edycji konkursu OPUS ogłoszonego przez
Narodowe Centrum Nauki 2 naukowców z UZ otrzymało granty na swoje
projekty. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Marek Gałkowski (Wydział

Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki) jest kierownikiem projektu
zatytułowanego Rozwój teorii i praktycznych zastosowań Sterowania
Iteracyjnego z Uczeniem (ILC), procesów powtarzalnych i systemów
wielowymiarowych (nD). Prof. dr hab. Giorgi Melikidze z Instytutu
Astronomii im. profesora Janusza Gila jest kierownikiem projektu
zatytułowanego Modelowanie emisji radiowej o wysokiej jasności i pogody
pulsarowej.
20 listopada – ze względu na pandemię i obowiązujące obostrzenia
wystawa prof. Ryszarda Woźniaka z Instytutu Sztuk Wizualnych UZ
„Hybris” była dostępna pod adresem: http://www.isw.uz.zgora.pl .
26 listopada – odbyło się pierwsze spotkanie, inaugurujące
projekt Grenzen überwinden mit Schlüsseltechnologien/Pokonywanie
granic dzięki kluczowym technologiom. Z przyczyn epidemicznych miało
ono charakter on-line. Wzięli w nim udział partnerzy i zaproszeni goście.
Partnerami w projekcie są dwie uczelnie: Brandenburg University of
Technology Cottbus-Senftenberg i Uniwersytet Zielonogórski oraz
gorzowski oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników
Polskich. Ze strony UZ w realizację projektu zaangażowany jest Instytut
Inżynierii Mechanicznej. Konferencję zorganizowali i prowadzili prof.
Justyna Patalas-Maliszewska, dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej
oraz prof. Sławomir Kłos - pełnomocnik rektora ds. przedsiębiorczości
akademickiej.
26-27 listopada – na UZ odbyła się w trybie zdalnym XII edycja
konferencji naukowej Konstrukcje Zespolone. Organizatorem konferencji
był Instytut Budownictwa Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii
Środowiska UZ. Współorganizatorami: Komisja Nauki Zielonogórskiego
Oddziału PZITB i Zielonogórski Oddział PZITB.
27 listopada – prawie 80 studentów kierunków medycznych
z Uniwersytetu Zielonogórskiego zgłosiło się już do pracy w Szpitalu
Uniwersyteckim jako wolontariusze. W zdecydowanej większości (55 osób)
są to studenci od drugiego do szóstego roku kierunku lekarskiego oraz
studenci dwóch ostatnich lat studiów I stopnia na kierunkach
pielęgniarstwo (13 osób) i ratownictwo medyczne (11 osób). Część
studentów pracuje w szpitalu już od kwietnia – czyli niemal od początku
pandemii – większość jednak dopiero rozpocznie wolontariat.
Przed przystąpieniem do pracy studenci przechodzą szkolenie prowadzone
przez personel medyczny - pracowników szpitala oraz Collegium Medicum.
Szkolenie składało się z części teoretycznej prowadzonej on-line oraz
części praktycznej, rozpoczynającej się na przygotowanych w salach na
terenie szpitala stanowiskach, na których wolontariusze ćwiczyli
podstawowe czynności z użyciem drobnego sprzętu medycznego
i fantomów (wkłucia, podłączanie i regulacja kroplówek, pompy infuzyjnej
itp.). Kolejny etap szkolenia przebiegał już na oddziałach szpitalnych.

30 listopada – dr inż. Katarzyna Arkusz z Instytutu Inżynierii
Materiałowej i Biomedycznej UZ została laureatką nagrody naukowej II
stopnia Komitetu Mechaniki PAN im. profesora Michała Życzkowskiego.
30 listopada – głośno zrobiło się o płycie Jak wędrowne ptaki z utworami
wykonawców złotej polskiej ery big beatu, które tym razem śpiewają
studenci i absolwenci Instytutu Muzyki UZ. Autorem pomysłu by wiekowe
już (niektóre piosenki mają przecież ponad 50 lat!), ale wciąż popularne
utwory przygotować w nowych, współczesnych nam aranżacjach jest
Zbigniew Adamczak, zielonogórski muzyk i realizator dźwięku, który
współpracuje z Instytutem Muzyki UZ i zajmuje się realizacją dźwięku.
Przyklasnęli temu przedsięwzięciu prof. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska i
dr hab. Bartłomiej Stankowiak, prof. UZ.
1 grudnia – na posiedzeniu Komitetu Fizyki PAN prof. dr hab. Wiesław
Leoński z Wydziału Fizyki i Astronomii UZ został wybrany w poczet tego
Komitetu.
2 grudnia – w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze po raz pierwszy
w kraju podczas operacji onkologicznej rejonu głowy i szyi zastosowano
śródoperacyjne obrazowanie fluorescencyjne z wykorzystaniem zieleni
indocyjaninowej (ICG). Zespół lekarzy pod kierunkiem dr. hab. n. med.
Pawła Golusińskiego prof. UZ, wykonuje w lecznicy zabiegi o najwyższym
stopniu zaawansowania. Podobne operacje przeprowadza się jedynie w
ośrodkach onkologicznych w Warszawie, Poznaniu i Gliwicach.
3 grudnia – projekt Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS, którego
współorganizatorem od 2016 r. jest Uniwersytet Zielonogórski, został
wybrany przez Komisję Europejską jako jeden z trzech najlepszych
projektów w Europie w konkursie #BeInclusive European Union Sport
Awards. Na podium znaleźliśmy się wśród reprezentantów z Francji i
Portugalii.
Konkurs #BeInclusive EU Sport Awards to inicjatywa Komisji Europejskiej
skierowana do instytucji publicznych, prywatnych i pozarządowych,
których działania i opracowane projekty nastawione są na włączenie
społeczne wykluczonych grup takich jak mniejszości etniczne, uchodźcy,
osoby niepełnosprawne, młodzież lub inne grupy stojące w obliczu trudnej
sytuacji społecznej. Każdego roku do akcji może włączyć się każda
instytucja, która poprzez sport przyczynia się do integracji wykluczonych
mniejszości oraz przeciwdziała wykluczeniu.
4 grudnia – została rozstrzygnięta druga edycja konkursu na najlepszą
pracę magisterską napisaną na Wydziale Prawa i Administracji UZ w roku
akademickim 2019/20. Przyznano trzy nagrody główne i dwie nagrody
specjalne Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze. I miejsce
zdobyła mgr Weronika Łukaszewicz za pracę pt. Prawnokarna ochrona
małoletniego przed wykorzystaniem seksualnym, przygotowaną na
kierunku prawo, promotor - dr hab. Maciej Małolepszy, prof. UZ; II

miejsce zdobyła mgr Patrycja Słowikowska za pracę pt. Mediacja w
świetle badań aktowych spraw karnych w wybranych Sądach Rejonowych
w latach 2015-2018, przygotowaną na kierunku prawo, promotor - prof.
dr hab. Hanna Paluszkiewicz; III miejsce zdobył mgr Ernest Obaza za
pracę pt. Zgodność kontroli operacyjnej z Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej, przygotowaną na kierunku prawo, promotor - dr hab. Andrzej
Bisztyga, prof. UZ. OIRP w Zielonej Górze przyznała dwie nagrody
specjalne. Otrzymały je laureatki I i II miejsca w konkursie: Patrycja
Słowikowska i Weronika Łukaszewicz.
4-6 grudnia – odbyły się Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS w tenisie
stołowym. W zawodach wzięło udział 5 reprezentantów sekcji osób
z niepełnosprawnościami KU AZS UZ, którzy zdobyli brązowy medal w
klasyfikacji drużynowej. Indywidualnie, zielonogórscy zawodnicy zdobyli:
złoty medal – Hubert Morusiewicz; srebrny medal – Magdalena Ratajczak,
brązowy medal – Karol Wojna. Trenerem zawodników jest Marcin
Skrzynecki.
7 grudnia – koło naukowe Kwadrat przygotowało świąteczny kiermasz
prac studentów i absolwentów Instytutu Sztuk Wizualnych UZ. Do nabycia
były: grafiki, ceramika, obrazy, biżuteria, i wiele innych unikalnych
prezentów. Z uwagi na panującą pandemię kiermasz odbywał się on-line.
9 grudnia – dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ, dyrektor Instytutu
Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki został wybrany przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego do grupy eksperckiej wspierającej udział
Polski w nowym partnerstwie europejskim w ramach programu Horyzont
Europa EIT InnoEnergy-KIC.
10 grudnia – Kamil Kleszczyński, doktorant z UZ zajął III miejsce
w konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanym przez
Parlament Studentów RP. Jego rozprawę doktorską Filozoficzne aspekty
rywalizacji uznano za jedną z najlepszych w dziedzinie edukacji, nauki
i szkolnictwa wyższego. Dr Kamil Kleszczyński jest absolwentem studiów
magisterskich - filozofia, specjalność komunikacja i współdziałanie
społeczne oraz studiów doktoranckich – historia. Rozprawa doktorska
została napisana pod opieką promotora dr. hab. Romana Sapeńki, prof.
UZ oraz promotora pomocniczego dr. Marcina Sieńki. Pozytywnie ocenili ja
też recenzenci: dr hab. Jan Stasieńko, prof. DSW i dr hab. Konrad
Dominas, prof. UAM. Na podstawie obrony pracy 15 stycznia 2020 r.
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego nadał Kamilowi Kleszczyńskiemu
stopień doktora z wyróżnieniem w dziedzinie nauk humanistycznych w
dyscyplinie naukowej filozofia. We wrześniu 2020 r. praca została
opublikowana pt. Rozgrywanie świata. Filozoficzne aspekty
rywalizacji przez wydawnictwo FNCE.
15 grudnia – w Warszawie odbyła się Gala Sportu Akademickiego,
podczas której przyznano wyróżnienia za wkład i wsparcie Integracyjnych
Mistrzostw Polski AZS. Otrzymało je 5 pełnomocników rektora ds. osób

z niepełno sprawnościami, a wśród nich dr hab. Marcin Garbat z UZ. W
2020 r. na UZ odbyły się zawody Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS
w dwóch dyscyplinach: w boccii i w strzelectwie sportowym.
18 grudnia – w Instytucie Inżynierii Mechanicznej UZ (IIM UZ) odbyła się
w formie online konferencja pt. Współpraca nauki i biznesu w inżynierii
produkcji.
Jej organizatorami byli: Sekcja Inżynierii Zarządzania Produkcją, Usługami
i Projektami Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, Instytut Inżynierii
Mechanicznej UZ; Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ
oraz Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami. W konferencji wzięło
udział ponad 50 uczestników.
21 grudnia – fizycy teoretycy z Narodowego Centrum Badań Jądrowych profesorowie Michał Kowal i Janusz Skalski oraz dr Piotr Jachimowicz z
Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego wyznaczyli i podali
niezwykle istotne parametry dla ponad 1 300 jąder, w tym dla jąder
pierwiastków superciężkich, które do tej pory nie zostały wytworzone w
laboratoriach. Wyniki te zostały opublikowane w podstawowym
czasopiśmie referencyjnym fizyki jądrowej: Atomic Data and Nuclear Data
Tables.
22 grudnia – Uniwersytet Zielonogórski został przyjęty do ECArTE czyli
organizacji zrzeszającej uniwersytety europejskie, na których wykładane
są różne rodzaje terapii przez sztukę. Cztery podstawowe dziedziny to:
Arteterapia przez sztuki plastyczne, Muzykoterapia, Dramoterapia, Terapia
tańcem, a w Holandii dodatkowo jeszcze Hortikuloterapia (terapia
ogrodowa).
22 grudnia – do końca roku studenci-wolontariusze pracujący w Szpitalu
Uniwersyteckim, w podziękowaniu za ofiarną pracę, otrzymali specjalne
„nagrody” finansowe przyznane przez Marszałek Województwa Lubuskiego
Elżbietę Annę Polak, która na konferencji prasowej poinformowała, że na
ten cel Zarząd Województwa przeznaczył 350 tys. zł. Rektor Uniwersytetu
Zielonogórskiego, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski powiedział, że środki
rozdysponują władze Collegium Medicum UZ wśród studentów kierunków:
lekarskiego, pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego, którzy wspierają
szpital w czasie pandemii Coronavirusa-19. Do pracy w zielonogórskim
szpitalu zgłosiło się ponad 80 osób – z czego aż 40 studentów pracuje
w szpitalu tymczasowym, gdzie znajdują się wyłącznie pacjenci covidowi.
22 grudnia – w czasie pandemii studenci Instytutu Muzyki UZ z klasy
wokalnej prof. dr hab. Bogumiły Tarasiewicz nie mogli się spotkać - jak co
roku - w Piekarni Cichej Kobiety, by wspólnie pokolędować. Przygotowali
jednak koncert w odmiennej formule. Zaprosili nas do swoich domów.
Koncertu można
posłuchać: https://www.youtube.com/watch?v=2nl8NpJ___k .

grudzień – pod koniec tego miesiąca została opublikowana książka
pt. Zapiski Lubuszan „z czasów zarazy" 2020. Pandemia koronawirusa w
społeczeństwie globalnego ryzyka. Jej autorkami są socjolożki z
Uniwersytetu Zielonogórskiego: prof. Dorota Szaban (dyrektor Instytutu
Socjologii) oraz prof. Beata Trzop (pracownik Instytutu Socjologii), które
sporządziły publikację na podstawie wypowiedzi i zapisków mieszkańców
województwa lubuskiego. Materiał zaczęto gromadzić zaraz po
wprowadzeniu w życie rządowych restrykcji, czyli od początku marca 2020
r., aż do maja tego samego roku.
2020 - tytuły profesorskie otrzymali: dr hab. Bogumiła Tarasiewicz, prof.
UZ; dr hab. Mirosław R. Dudek, prof. UZ; dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki,
prof. UZ; dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ; dr hab. inż. Adam
Wysokowski, prof. UZ.

