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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB 

Tym, którzy zginęli 10 kwietnia w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem, 
 Panu Prezydentowi RP, prof. Lechowi Kaczyńskiemu, Jego MałŜonce Marii Mackiewicz-Kaczyńskiej 
  oraz pozostałym Ofiarom katastrofy – naleŜna pamięć, 

  Rodzinom Ofiar – wyrazy głębokiego współczucia po stracie NajbliŜszych. 
Wraz z całą społecznością akademicką Uniwersytetu w Białymstoku pochylamy głowy pro memoria. 

SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE 

• Rektor zaaprobował oceny okresowe wyznaczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Fizyki. 

PrzedłuŜył zatrudnienia na wydziale, ograniczając jednak umowy o pracę do jednego roku w przypadkach 

nieterminowego uzyskiwania stopni naukowych. W jednym przypadku decyzja o dalszym zatrudnieniu będzie 

podjęta we wrześniu. Szczegóły zostaną podane na najbliŜszym posiedzeniu Rady Wydziału Fizyki. 

• Od 12 kwietnia został zatrudniony na naszym wydziale na stanowisku samodzielnego informatyka mgr inŜ. 

Lech Pańkowski. Bedzie zajmować się administrowaniem wydziałowej sieci internetowej, doradztwem w 

zakresie technologii informatycznej oraz projektowaniem i serwisem aparatury elektronicznej.  

• Senat UwB pozytywnie zaopiniował wniosek wydziału Fizyki o przyznanie Złotych Medali za Długoletnią 

SłuŜbę dr Ryszardowi Gieniuszowi, dr Januszowi Waliszewskiemu i p. Sławomirowi Gogielowi. 

• Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN z siedzibą w Warszawie i Toruniu oferuje moŜliwość 

realizacji w okresie wakacyjnym (lipiec-wrzesień) małych projektów badawczych dla studentów starszych lat 

fizyki i astronomii w ramach Wakacyjnego Programu Studenckiego 2010. 

BADANIA NAUKOWE 

• Wydział Fizyki przygotowuje wniosek konkursowy w ramach POKL/4.1.1 „Wzmocnienie potencjału 

dydaktycznego uczelni”. Projekt nosi nazwę „Wzmocnienie i rozwój przez współpracę: sektor badawczo-

rozwojowy dla Podlasia. Partnerami są Instytut Problemów Jądrowych im. A.Sołtana i Instytut Chemii i 

Techniki Jądrowej. Uniwersytet moŜe wystąpić tylko z jednym wnioskiem tego typu. Beneficjentami mogą 

być pracownicy Wydziału Fizyki i Biologiczno-Chemicznego. 

• Zakład Fizyki Magnetyków planuje wystąpić z wnioskiem o finansowanie wspólnego doktoratu w ramach 

Erasmus Mundus Joint Doctorate Programmes. 

• Dla przypomnienia: 28 kwietnia w godz. 15:25-16:15 na Wydziale Fizyki będziemy gościć delegację z 

Niemiec (dr Monika Schidorowitz - radca Ambasady Niemieckiej w Polsce ds. Badań Naukowych, Thomas 

Dickert - Towarzystwo Fraunhofera w Monachium, dr Randolf Oberschmidt – kierownik Niemieckiej Centrali 

Wymiany Akademickiej w Warszawie). Delegacja złoŜy wizytę w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego, Zakładzie 

Fizyki Magnetyków i w Regionalnym Laboratorium do Nauczania Przedmiotów Przyrodniczych. 

FINANSE 

• Brak nowych informacji. 

DYDAKTYKA 

• Projekt Wydziału Fizyki zgłoszony w ramach konkursu POKL/4.1.2 „Fizyka – zostań na Podlasiu” spełnił 

kryteria formalne i został przekazany do oceny merytorycznej. 

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 

• Przygotowywane jest pismo okólne Rektora UwB w sprawie wprowadzenia wzoru „Informacji o kandydacie 

na stanowisko profesora nadzwyczajnego UwB”. Jest to następstwem Rozporządzenia MNiSW z dnia 

24.07.2009 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność 

statutową, będące podstawą do oceny parametrycznej jednostek naukowych. Wydział Fizyki nie zgłasza uwag 

do formy i treści informacji wymaganej od kandydata stanowisko profesora UwB. 

VARIA 

• Brak nowych informacji.           � 
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