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SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE 

• W czasie obchodów Dni Wydziału Fizyki, 28 maja, ogłoszono wyniki kilku konkursów organizowanych przez 

studentów fizyki. Najlepszym wykładowcą wybrano powtórnie (poprzednio w 2008 r.) prof. Krzysztofa 

Szymańskiego. Najlepszym „ćwiczeniowcem” została dr Anna Go. 

• Protokół przeglądu stanu technicznego obiektów Wydziału Fizyki wskazuje na występowanie w baraku 

przylegającym do budynku głównego szczególnego zagroŜenia poŜarem, wynikającego z wykorzystania 

pomieszczeń do magazynowania nieuŜywanych sprzętów, urządzeń, butli do gazów technicznych i innych. 

UŜytkownicy tych pomieszczeń powinni pozbyć się niepotrzebnych rupieci, czego dopilnuje Administrator 

budynku. 

• Do 24 czerwca br. zapadną ostateczne decyzje w sprawach projektu architektonicznego i technologii nowego 

budynku fizyki w kampusie uniwersyteckim. Mniej istotne drobiazgi moŜna będzie jeszcze uzgadniać do 

jesieni br. do czasu zakończenia projektu budowlanego. 

BADANIA NAUKOWE 

• 22 czerwca o godz. 12:00 w sali 203 rozpocznie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Cezarego 

Walczyka. Promotorem rozprawy pt. „Klasyczne i kwantowe układy relatywistyczne z wysokim spinem” jest 

dr hab. Zbigniew Hasiewicz. 

• W dniach 1-6 czerwca w Bibliotece Uniwersyteckiej prezentowana była wystawa LHC „Wielki Zderzacz 

Hadronów - jak to działa?”. Wykład inaugurujący wystawę wygłosił prof. Tadeusz Krogulski. W obsłudze 

wystawy udział wzięło 25 studentów fizyki i chemii oraz prawie 100 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 

Białegostoku. Wystawę zwiedziło około 2000 gości. W obsłudze, ustawianiu i składaniu wystawy 

uczestniczyło 18 pracowników Wydziału Fizyki. Szczegóły wystawy i galeria zdjęć na stronach 

http://physics.uwb.edu.pl/lhc. W imieniu władz dziekańskich składam serdeczne podziękowanie wszystkim, 

którzy przyczynili się do sukcesu wystawy, w szczególności p. dr Andrzejowi Andrejczukowi, który spędził 

cały tydzień przy jej obsłudze oraz wiele godzin przy jej ustawianiu i pakowaniu. Wszystkie osoby 

zaangaŜowane w tym przedsięwzięciu otrzymały dyplomy z podziękowaniem. 

• Senacka Komisja ds. Nauki wydała opinię w sprawie kryteriów, które powinny być brane pod uwagę przy 

wnioskowaniu o nagrody Rektora przyznawane pracownikom uczelni. Kierownicy Zakładów otrzymali te 

wytyczne do zastosowania przy najbliŜszej akcji „nagroda”. 

• Senacka Komisja ds. Nauki wydała opinię w sprawie wykorzystania elektronicznych baz danych. Komisja 

stwierdziła, Ŝe część z 12 baz dostępnych w sieci Uniwersytetu wykorzystywana jest w sposób minimalny. 

NaleŜy podjąć działania do rozpropagowania wśród pracowników wydziałów celowości i moŜliwości 

korzystania z tych baz. 

FINANSE 

• Będą podwyŜki płac. Są na to pieniądze. Nie ma regulaminu. 

DYDAKTYKA 

• Dyrekcja Zespołu Szkół Elektrycznych dziękuje Panu doktorowi Markowi Nikołajukowi za wykład „Optyczne 

obserwatoria astronomiczne” wygłoszony 15 maja br. dla uczniów ZSE. 

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 

• Brak nowych informacji. 

VARIA 

• Student IV roku fizyki, p. Tomasz Kozłowski uczestniczył w IV Mistrzostwach Województwa Podlaskiego 

Szkół WyŜszych w szachach szybkich w druŜynie Uniwersytetu w Białymstoku, która zajęła I miejsce w tych 

Mistrzostwach. 
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