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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB 

SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE 

• dr Marek Nikołajuk został zakwalifikowany na 12-miesięczny staŜ naukowy PostDoc w INTEGRAL Data 

Science Center przy Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Genewskiego. 

• 17 maja o godz. 10:00 w Auli Magna Uniwersytetu Medycznego nastąpi otwarcie VIII Podlaskiego Festiwalu 

Nauki i Sztuki. Na UwB dniem festiwalowym jest środa, 19 maja. W tym dniu do popołudnia będą trwać 

imprezy naukowe w budynku Wydziału Fizyki w salach 203, 208 i 212, a wieczorem w Obserwatorium 

Astronomicznym. Równocześnie w budynku Wydziału Filologicznego prezentowane będą ciekawe pokazy 

fizyczne, a na zakończenie z wykładem „Magnetyzm i nanomagnetyzm w walce o przetrwanie” wystąpi prof. 

Marek Kisielewski. 

BADANIA NAUKOWE 

• Przygotowywany jest informator o Uniwersytecie w Białymstoku, obejmujący równieŜ badania naukowe 

prowadzone na poszczególnych wydziałach. Opis będzie w języku polskim i angielskim. Do zakończenia prac 

pozostały tylko 2 tygodnie. Kierownicy Zakładów są proszenie o pilne aktualizowanie informacji, która była 

juŜ przygotowywana wcześniej. 

• W październiku wchodzi w Ŝycie ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Centrum będzie m.in. 

inicjować Programy Strategiczne, istotne dla rozwoju gospodarki. MoŜna rekomendować takie programy 

wypełniając formularz na stronie internetowej http://ankieta.ncbir.pl/  

FINANSE 

• Przygotowane są nowe zasady finansowania wydziałów UwB z uwzględnieniem zasady wydatkowania dotacji 

dydaktycznej tylko na zatrudnienia związane z realizacją zajęć na studiach stacjonarnych i utrzymaniem 

budynków. Niektóre szczegóły nowych zasad będą przedstawione na najbliŜszej Radzie, a całość - na Radzie 

czerwcowej, po zatwierdzeniu projektu senackiej uchwały w tej sprawie. 

DYDAKTYKA 

• 27 kwietnia na konferencji dydaktycznej w WyŜszej Szkole Finansów i Zarządzania, organizowanej dla 

nauczycieli fizyki przez wydawnictwo Nowa Era, wystąpili z wykładami prof. Ludwik Dobrzyński i dr Marek 

Nikołajuk. 

• 12 maja Prodziekan Z.Hasiewicz uczestniczył w Seminarium Bolońskim organizowanym na Uniwersytecie w 

Białymstoku. W spotkaniu wzięli udział eksperci bolońscy. Podczas seminarium omówione zostały 

zagadnienia dotyczące: Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji, uznawania osiągnięć spoza edukacji 

formalnej, tworzenia programów studiów na bazie efektów uczenia się oraz zasad korzystania z ECTS w 

ramach kwalifikacji.  

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 

• brak nowych informacji dotyczących Wydziału Fizyki. 

VARIA 

12 maja, w wieku 78 lat, zmarł inŜ. Józef Mucha, emerytowany pracownik Wydziału Fizyki. 
Zaczął pracę w Zakładzie Fizyki na stanowisku elektronika pod koniec lat 70. Przez kilka lat pełnił funkcję 
kierownika Pracowni Elektronicznej. Odszedł na emeryturę w końcu 1997 roku. Zostanie pochowany na 
cmentarzu Miejskim w Białymstoku 15 maja. 
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