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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB 

SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE 

• Dr Andrzej Andrejczuk i dr Andrzej Stupakiewicz uzyskali urlopy w semestrze letnim br. akad. w związku z 

przygotowywaniem rozpraw habilitacyjnych. 

• Jest zgoda rektora na otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Pola. 

• Wszyscy pracownicy proszeni są o zwracanie uwagi na pojawiające się zacieki w pokojach. Spowodowane to 

jest przedostawaniem się wody z topniejącego śniegu i lodu do ścian budynku pod oblodzonymi rynnami. 

Zamawiamy usługi odśnieŜania dachu, ale nie obejmują one odkuwania lodu w rynnach i na końcach dachu. 

Proszę bezwzględnie zadbać o zabezpieczenie wyposaŜenia pokoi przed zniszczeniem (dostępna jest np. folia 

ochronna). Proszę zwracać się o pomoc do administratora budynku i pań portierek. Stan „zagroŜenia 

zalewowego” moŜe potrwać do momentu zniknięcia lodu z dachu i udroŜnienia rynien. Niestety. 

• Przypominam o obowiązku planowego wykonywania badań okresowych. 

BADANIA NAUKOWE 

• Instytut Chemii planuje zakupić w tym roku do nowopowstającego Laboratorium, finansowanego z funduszy 

realizowanego projektu naukowego m.in.: dyfraktometr rentgenowski do badań monokryształów i 

wysokorozdzielczy transmisyjny mikroskop elektronowy. Sprzęt identyczny jak planowany przez nas do 

wyposaŜenia Laboratorium w BPN-T. Sytuacja ta wymaga zmian w planach. 

• W dniach 4-5 marca planowana jest wizyta studyjna we Wrocławskim Parku Technologicznym. Wyjazd 

organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Wydział Fizyki będzie reprezentować prof. 

Marek Kisielewski. 

• Minister NiSzW planuje zmienić rozporządzenie w sprawie oceny parametrycznej jednostek naukowych. 

Będziemy o tym mówić na posiedzeniu Rady Wydziału. Dla zainteresowanych szczegóły na stronie 

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/list-w-sprawie-nowelizacji-

rozporzadzenia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-zmieniajacego-roz/ . 

FINANSE 

• Brak nowych informacji. 

DYDAKTYKA 

• Pan prof. Ludwik Dobrzyński będzie reprezentować Wydział Fizyki (i pośrednio Komitet Okręgowy 

Olimpiady Fizycznej) na otwartym spotkaniu środowiska akademickiego z kierownictwem Ministerstwa 

Edukacji Narodowej w sprawie przyszłości olimpiad przedmiotowych. Spotkanie odbędzie się w środę, 24 

lutego w Warszawie. 

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 

• Brak nowych informacji. 

VARIA 

• Brak nowych informacji. 
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