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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB
SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE
• O urlop habilitacyjny w semestrze letnim br. akad. występują: dr Andrzej Andrejczuk i dr Andrzej
Stupakiewicz. Ewentualne wnioski o urlopy habilitacyjne na semestr zimowy i letni przyszłego roku
akademickiego powinny być zaopiniowane przez Radę Wydziału najpóźniej na 3 miesiące przed początkiem
odpowiednich semestrów, czyli praktycznie w czerwcu i w listopadzie 2010 r.
BADANIA NAUKOWE
• Wydziału Fizyki proponuje powołać Laboratorium Badań Nanostruktur w Białostockim Parku NaukowoTechnologicznym. Na wyposaŜeniu laboratorium powinny znaleźć się m.in.: dyfraktometr rentgenowski do
badań monokryształów i wysokorozdzielczy transmisyjny mikroskop elektronowy. Sprzęt taki jeszcze nie
pracuje w naszym regionie i moŜe być wykorzystywany przez naukowców z wielu dziedzin, w tym m.in.
fizyków, chemików, biologów i specjalistów z nauk medycznych. Z propozycji zgłoszonych przez róŜne
instytucje naukowe ma być wybrany do realizacji jeden projekt laboratorium naukowego w BPN-T.
• W ostatnim konkursie projektów badawczych wydziały Uczelni uzyskały do realizacji 17 grantów na 47
złoŜonych wniosków. Fizyka będzie realizować 1 nowy grant promotorski (prof. M.Brewczyk).
• Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) przeznaczyła 590 mln euro w tegorocznym budŜecie na granty
dla doświadczonych naukowców na kontynuacje pionierskich badań (ERC-2010-AdG). W dziedzinie nauk
fizycznych i inŜynierskich wnioski naleŜy składać do 24 lutego. Szczegóły na stronie
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=291.
FINANSE
• Wnioski Wydziału Fizyki na inwestycje aparaturowe finansowane w 2010 r., po ocenie Zespołu Roboczego
Komisji Nauk Ścisłych Rady Nauki, znalazły się na pozycji 39, 171 i 172 na 209 wniosków złoŜonych i
rekomendowanych do finansowania (zapotrzebowanie na sumę 255.3 mln zł).
DYDAKTYKA
• Władze rektorskie nalegają na obniŜenie wymiaru godzin dydaktycznych realizowanych na studiach
wszystkich kierunków do minimalnej liczby godzin określonych w standardach kształcenia (Uchwała Senatu
nr 834, par.7, ust.2). Niektóre wydziały juŜ to zrobiły. Rektor dopuszcza dobrze uargumentowane
kilkuprocentowe przekroczenie limitów.
• Uniwersytet w Hong Kongu zaprasza na studia doktoranckie w zakresie nauk ścisłych ze stypendium
2560 USD. Szczegóły na stronie http://www.ugc.edu.hk/eng/rgc/hkphd/hkphd.htm.
ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU
• Brak nowych informacji.
VARIA
• Brak nowych informacji.


