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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB
Szanowni Państwo,
W celu usprawnienia obiegu informacji w bieŜącej kadencji władze dziekańskie Wydziału Fizyki będą
(mówiąc górnolotnie) wydawać biuletyn informacyjny, którego treść i forma jest właśnie prezentowana. Będzie on
ukazywać się tuŜ przed posiedzeniami Rady Wydziału i będzie zawierać tzw. „Informacje dziekana”, które nie
będą juŜ powtarzane podczas naszych obrad. Powinno to zaoszczędzić trochę czasu i tym samym skrócić obrady
Rady Wydziału. Objętość Biuletynu nie będzie przekraczać 1 kartki formatu A4 przy druku dwustronnym. Liczę na
konstruktywne uwagi co do treści i formy biuletynu w przyszłości.

Panu Dziekanowi, prof. dr hab. Ludwikowi Dobrzyńskiemu
oraz Panom Prodziekanom, prof. Mirosławowi Brewczykowi i dr hab. Zbigniewowi Hasiewiczowi
dziękuję za ogrom pracy włoŜony w zorganizowanie i pierwszy rok funkcjonowania Wydziału Fizyki.
Chciałbym korzystać z Waszych doświadczeń w nowej kadencji.

U progu nowego roku akademickiego i nowej kadencji Ŝyczę wszystkim Pracownikom
Wydziału wielu sukcesów w pracy zawodowej i pomyślności w Ŝyciu osobistym. Ze swej
strony deklaruję aktywną pomoc w rozwiązywaniu codziennych naszych problemów w
miarę swoich umiejętności, sił i moŜliwości.
Eugeniusz śukowski
SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE
• Przypomnienie składu rektorskiego w kadencji 2008-2012:
 rektor UwB - prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (Wydział Pedagogiki i Psychologii),
 prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - dr hab. Beata Godlewska-śyłkiewicz, prof. UwB (Wydział
Biologiczno-Chemiczny),
 prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich - dr hab. ElŜbieta Awramiuk (Wydział Filologiczny),
 prorektor ds. Ekonomicznych i Kontaktów z Regionem - dr hab. Marek Proniewski, prof. UwB (Wydział
Ekonomii i Zarządzania)
 prorektor ds. Promocji UwB (?)- dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB (Wydział Prawa),
• Trwa konkurs na stanowisko profesora w Zakładzie Teorii Pola Wydziału Fizyki. W ustawowym terminie dokumenty
złoŜył doc. dr hab. Michał Spaliński.
• Uczelniana inauguracja roku akademickiego 2008/2009 odbędzie się w piątek, 3 października.
• Wydziałowa inauguracja roku akademickiego planowana jest na poniedziałek, 6 października.

BADANIA NAUKOWE
•

•

W dniach 27 czerwca – 2 lipca odbyła się w Augustowie konferencja/warsztaty Workshop on High temporal and
spatial resolution studies of magnetic nanostructures organizowane przez Zakład Fizyki Magnetyków. W
konferencji wzięło udział 62 uczestników polskich i zagranicznych z 12 krajów. Wygłoszono 34 wykłady ze
szczególnym uwzględnieniem prezentacji wyników badań w magnetykach procesów ultraszybkich oraz właściwości
nanostruktur z wysoką przestrzenną rozdzielczością. W czasie konferencji podsumowano wyniki badań
prowadzonych w ramach realizacji europejskiego projektu, koordynowanego przez nasz Uniwersytet, UE MC ToK
NANOMAG-LAB oraz określano strategię dalszych badań w ramach np. Sieci Krajowej ARTMAG:
„Nanostruktury magnetyczne do zastosowania w elektronice spinowej sieci” oraz finansowanego przez Unię
Europejską i uruchamianego w 2008 roku projektu badań ultraszybkich procesów indukowanych światłem
FANTOMAS. Szczegóły na stronie http://labfiz.uwb.edu.pl/zfmag/tok/workshop08/.
Prof. Ludwik Dobrzyński został wyróŜniony nominacją na organizatora konferencji CMD23 w Warszawie w
2010 r. (skupiająca kilkuset fizyków, cykliczna konferencja Sekcji Fizyki Fazy Skondensowanej Europejskiego
Towarzystwa Fizycznego). Prezesem EPS w tym czasie będzie prof. Maciej Kolwas z IF PAN.
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FINANSE

• Środki do dyspozycji władz dziekańskich do końca 2008 r.: FR – ok. 3500 zł, fundusz odpłatności za studia – ok. 7900 zł
(mogą być jeszcze dodatkowe wpływy), rezerwa w funduszu BW – ok. 1200 zł, rezerwa w funduszu BST – ok. 26000 zł.

DYDAKTYKA
• Rekrutacja 2008/2009: studia stacjonarne, I stopień – dotychczas przyjęto 8 osób (fizyka ogólna - 6, techniki
komputerowe) – 2). Brak zgłoszeń na studia II stopnia. Na studia niestacjonarne zgłosiły się 2 osoby.
Do 26 września trwa dalsza rekrutacja na studia I i II stopnia z fizyki. Na studia stacjonarne, I stopień dotychczas zgłosiło
się 14 kandydatów (fizyka ogólna - 12, techniki komputerowe – 2). Na studia niestacjonarne I stopnia zgłosiło się 4
kandydatów, studia II stopnia - 2 kandydatów.
• ZłoŜony przez nasz wydział (we współpracy z innymi ośrodkami) wniosek o projekt dydaktyczny „CAST: zintegrowany
system nauczania przedmiotów ścisłych w szkołach ponadpodstawowych” z priorytetu III PO KL, pomimo wysokiej
oceny merytorycznej, nie uzyskał finansowania (zaakceptowano 39 wniosków na 600 złoŜonych). Trwa procedura
odwoławcza.
• W dniu 27 sierpnia br. została ogłoszona II edycja konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1
”Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni" ( Priorytet IV PO KL). Wnioski moŜna składać do 1 października br.
http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Lead09&news_cat_id=1383&news_id=6990&layout=9&page=text

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU
• Uchwała nr 643 Senatu UwB z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie mianowania dr hab. Piotra Adama Jaranowskiego na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
• Uchwała nr 644 Senatu UwB z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie mianowania dr hab. Krzysztofa Rafała Szymańskiego na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
• Uchwała nr 658 Senatu UwB z dnia 28 maja 2008 r. i Uchwała nr 666 z dnia 2 lipca 2008 w sprawie podwyŜki płac w
UwB. PodwyŜki o 5.7%, liczone od 1 stycznia 2008 r. są obecnie realizowane. JeŜeli Uczelnia uzyska odpowiednio
zwiększoną dotację budŜetową w 2009 r., pokrywającą skutki tegorocznej podwyŜki, uchwała zobowiązuje rektora do
wprowadzenia kolejnej podwyŜki płac ze środków własnych.
• Uchwała nr 669 Senatu UwB z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym. Senat
podejmuje inicjatywę zmiany brzmienia art. 3 ust. 1 ustawy (eliminacja rozbieŜności interpretacyjnych zwrotu
mówiącego o uprawnieniach doktorskich w dziedzinach nauk „matematycznych, fizycznych lub technicznych” - 2
uprawienia łącznie czy 2 uprawnienia w naukach matematycznych oraz 2 uprawnienia w naukach fizycznych lub
technicznych).

VARIA
Do 5 września naleŜy zgłosić do Działu Zamówień Publicznych ewentualne zapotrzebowanie na zakup mebli biurowych.
• Umowy-zlecenia musza być przesyłane do Sekcji Podatków i Ubezpieczeń Społecznych na co najmniej 10 dni przed
określoną w umowie datą rozpoczęcia realizacji umowy.
• Minister Edukacji Narodowej Zachęca do wpisywania się na listę rzeczoznawców oceniających nowe podręczniki
szkolne pod względem dydaktycznym, merytorycznym i językowym.
•
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