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SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE 

• Jest zgoda Rektora na zatrudnienie administratora sieci komputerowej na Wydziale Fizyki. Obowiązki 

administratora mają być łączone z pracami w zakresie napraw i projektowania układów elektronicznych 

wspomagających badania i dydaktykę. Trwają poszukiwania elektroniko-informatyka chętnego do pracy z 

uposaŜeniem uniwersyteckim poniŜej 2000 zł. 

• Nowymi reprezentantami studentów w Radzie Wydziału zostali p. Sylwia Szewczul i p. Krzysztof Malinowski 

w miejsce p. Eweliny Winnickiej i p. Adama Wnorowskiego.. 

BADANIA NAUKOWE 

• Zakład Fizyki Magnetyków otrzymał 250 tys. zł na finansowanie projektu międzynarodowego 

niewspółfinansowanego pt. „Indukowanie reorientacji spinowej w cienkich warstwach Pt/Co/Pt z 

wykorzystaniem implantacji jonami”, realizowanego w ramach programu DAAD w latach 2009-2011 (18 

miesięcy). 

FINANSE 

• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego twierdzi, Ŝe dotacje na badania statutowe na rok 2010 będą na poziomie 

dotacji tegorocznych. MoŜemy więc spodziewać się kwoty około 112 tys. zł. W tym roku wydaliśmy ją w ciągu 9 

miesięcy. Wydział Fizyki wystąpił do Ministerstwa z prośbę o zwiększenie tegorocznej dotacji BST o 35 tys. zł. 

DYDAKTYKA 

• Zostały uruchomione zajęcia wyrównawcze dla studentów I roku, płatne z funduszy PO KL Priorytet 4.1.1 

„Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorstwami” (koordynator: dr Anna Rybak z 

Wydziału Matematyki i Informatyki). Prowadzą je prof. Piotr Jaranowski, mgr Wojciech Olszewski i 

mgr Andrzej Pisarki (fizyka) oraz dr hab. Zbigniew Hasiewicz i dr Cezary Walczyk (matematyka). 

• Otrzęsiny studentów I roku odbyły się 4 listopada w klubie Kontakt. Studenci zorganizowali imprezę wspólnie 

z Wydziałem Biologiczno-Chemicznym. 

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 

• Brak nowych informacji. 

VARIA 

• W Poznaniu w dniach 7-8 listopada odbyło się XXIII Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki i Dyrektorów 

Instytutów Fizyki. Prof. R.Naskręcki mówił o czekającej nas ocenie parametrycznej jednostek naukowych 

oraz o studiach licencjackich i ich przyszłości, prof. J.BłaŜejowski, przewodniczący RGSzW, o reformie 

szkolnictwa wyŜszego i krajowych strukturach kwalifikacji, prof. S.Jurga przedstawił własne refleksje nad 

ostatnich 20.leciem szkolnictwa wyŜszego w Polsce, prof. R.Sosnowski mówił o pracach Komisji Badań na 

Rzecz Rozwoju Nauki (Komisja Rady Nauki), prof. J.Mostowski naświetlił mroczną przyszłość Olimpiad 

Fizycznych, prof. B.Mróz lobbował na rzecz prowadzonych na UAM w języku polskim „Studiów MBA - 

zarządzanie w szkolnictwie wyŜszym”. Krótkie sprawozdanie z tego spotkania będzie przedstawione na 

posiedzeniu Rady Wydziału. 
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