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SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE 

• Na uroczystej promocji doktorskiej i habilitacyjnej dyplom doktora nauk fizycznych z rąk promotora dr hab. 
Zbigniewa Hasiewicza otrzymał dr Cezary Walczyk. Złoty medal za długoletnią słuŜbę otrzymał p. Sylwester 
Lesiak, Srebrny medal za długoletnia słuŜbę otrzymał p. Bogdan Prus. 

• Ocenie okresowej w lutym 2010 r. będą poddani: mgr M.Brancewicz, mgr E.Dzimida-Chmielewska, 
mgr W.Olszewski, mgr P.Mazalski, mgr P.Zaleski oraz dr A.Andrejczuk, dr T.Nikiciuk, dr K.Rećko, 
dr D.Satuła i dr A.Stupakiewicz. 

• Planowane terminy posiedzeń Rady Wydziału w I połowie 2010 r.: 18.01., 15.02., 22.03., 19.04, 17.05. i 
21.06. 

• Doroczne spotkanie wszystkich pracowników Wydziału Fizyki odbędzie się w poniedziałek, 21 grudnia o 
godz. 14:15. 

BADANIA NAUKOWE 

• Została podpisana umowa na finansowanie projektu „Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do 
Zastosowań w Elektronice Spinowej - SPINLAB” (2010-2011, fundusz prawie 37 mln zł.), koordynowanego 
przez Instytut Fizyki Molekularnej PAN. Partnerem w konsorcjum 6 jednostek uczestniczących w projekcie 
jest Zakład Fizyki Magnetyków UwB. 

• 18 września ukazał się list Podsekretarza Stanu w MNiSzW, prof. J.Szweda w sprawie projektów z 
Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktur Badawczych (ESFRI). List ten wraz z pismem p. Prorektor, prof. 
B.Godlewskiej-śyłkiewicz przesłałem Kierownikom Zakładów 26 października. Prof. A.Maziewski 
poinformował, Ŝe 30 listopada złoŜył wniosek na współuczestnictwo w projekcie koordynowanym przez 
Instytut Fizyki Molekularnej PAN „Dofinansowanie infrastruktury badawczej w zakresie działalności 
Centrum Funkcjonalnych Materiałów Magnetycznych”. 

• W dniach 30.8-3.09.2010 w Warszawie, pod auspicjami PTF i patronatem honorowym rektora UW, odbędzie 
się 23rd General Conference of the Condensed Matter Division of the European Physical Society. 
Organizatorem konferencji, odbywającej się co 2 lata, jest prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński. W lokalnym 
Komitecie Organizacyjnym znalazło się kilku pracowników Wydziału Fizyki UwB. Spodziewamy się kilkuset 
uczestników konferencji obradujących w 11 grupach tematycznych (semicinductore, magnetism, correlated 
systems and superconductivity, surfaces, multilayers and low-dimensional physics, liquids, disordered 
systems, polymer physics, biological physics and life sciences, materials, panel on teaching condensed 
matter). Szczegóły na stronie http://cmd23.ipj.gov.pl/. 

FINANSE 

• Zapowiadana jest „rewolucyjna” zmiana zasad gospodarowania funduszem rzeczowym w 2010 r. i zasad 
rozliczania i finansowania godzin ponadwymiarowych (Uchwała nr 380 Senatu UwB). Na początku 2010 r. 
spodziewamy się udziału w obradach Rady Wydziału Fizyki Prorektora M.Proniewskiego, który omówi 
planowane zmiany. 

DYDAKTYKA 

• Trwa akcja uzupełniania kart przedmiotów do zajęć na I stopniu fizyki. Wszyscy prowadzący zajęcia proszeni 
są o szybkie odsyłanie zaktualizowanych kart po ich otrzymaniu od prodziekana Z.Hasiewicza. 

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 

• Brak nowych informacji. 
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