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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB 

SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE 

• Urlopy naukowe związane z przygotowywaniem rozpraw naukowych w semestrze zimowym 2010/2011 

otrzymali: dr Dariusz Satuła (6 mies.), mgr Krzysztof Gawryluk (3 mies.) i mgr Marek Brancewicz (3 mies.)  

• 22 czerwca jest Dniem Akademickim z imprezami na Rynku Kościuszki. O godz. 16:00 planowane są pokazy 

ciekawych doświadczeń fizycznych. 

• Następna Rada Wydziału planowana jest na 20 września. 

• Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 na UwB odbędzie się 4 października.  

• Planujemy rozpoczęcie nowego roku akademickiego na naszym wydziale we wtorek 5 października. Wykład 

inauguracyjny wygłosi prof. Henryk Szymczak z Instytutu Fizyki PAN. 

• Władze zwierzchnie (zaczynając od ministerstwa) wystosowały apel o liczny udział w wyborach 

prezydenckich 20 czerwca. 

BADANIA NAUKOWE 

• Ocena parametryczna jednostek staje się faktem. Ankietę za rok 2009 oraz uzupełnione dane z lat 2005-2009 

przesyłamy do Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI - instytucja obsługująca MNiSW) do 15 lipca. Ocena 

będzie przeprowadzona na podstawie tych ankiet oraz Arkusza Oceny, w którym zawieramy dane z 

działalności wydziału w latach 2005-2009. Lata 2005-2007 obejmują aktywność dwóch instytutów fizyki (IFD 

i IFT). Formalnie nie otrzymaliśmy jeszcze Ŝadnego pisma w tej sprawie, stosujemy się do Rozporządzenie 

Ministra NiSW z dnia 25 maja 2010 r. Wzrosła punktacja czasopism (np. górna granica z 30 do 40 pkt). Nowa 

punktacja jest dostępna na stronach OPI, http://nauka-polska.pl/shtml/ankieta/ankieta_jed_pytania.shtml 

Ministerstwo tego jeszcze nie opublikowało. Zmieliły się zasady punktacji prac wieloautorowych (powyŜej 10 

autorów) oraz prac z autorami o podwójnych afiliacjach. Ta ostatnia zmiana nie jest (według mnie) dobrze 

opisana i stwarza moŜliwość niejednoznacznych interpretacji. 

FINANSE 

• 16 czerwca br. Senat przyjął uchwałę w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów działalności 

Uniwersytetu w Białymstoku. W ten sposób zakończyła się trwająca z przerwami od 2000 r. dyskusja o tzw. 

„reformie finansowej UwB”. Ostatecznie zreformowano tylko rozliczanie kosztów działalności UwB z 

jasnymi zasadami, jakie koszty pokrywane są z budŜetu państwa. Próbne rozliczanie kosztów za 2009 r. 

wykazało dla Wydziału Fizyki deficyt ok. 500 tys. zł. W 2-letnim okresie przejściowym (być moŜe równieŜ 

dalej) deficyt wydziałów „niezarabiających” (po uzasadnieniu!) będzie pokrywany z funduszy centralnych 

UwB. Szczegóły będą podane na najbliŜszym posiedzeniu Rady Wydziału. 

DYDAKTYKA 

• 16 czerwca Senat zmienił uchwałę nr 380 w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich, 

współczynników przeliczeniowych z tytułu prowadzenia zajęć oraz zasad rozliczania i finansowania godzin 

ponadwymiarowych. Pensa pozostały bez zmian, zniesiono współczynnik przeliczeniowy 1.5 za pracę w dni 

wolne. MoŜe to być rekompensowane dodatkowym wynagrodzeniem (jeŜeli jednostka ma na to środki) lub np. 

dniami wolnymi w innym terminie. 

• 16 czerwca Senat zmienił uchwałę nr 381 w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych i liczebności grup 

studenckich. Z reguły podniesiono górną granicę liczebności grup (wniosek wydziałów „zarabiających”). 

Zmiana ta jest neutralna w stosunku do organizacji zajęć dydaktycznych na naszym wydziale. 

• Zgłoszony przez wydział Projekt POKL 4.1.2 „Zostań na Podlasiu” nie uzyskał finansowania. Jeden z 

recenzentów ocenił projekt na 92 pkt (69 na 100 moŜliwych + 23 pkt dodatkowe), drugi - na 63 pkt, ale 

wytknął brak spełnienia tzw. standardu minimum związanego z równością szans kobiet i męŜczyzn. 

Ostatecznie projekt uzyskał 0 pkt. Według mnie, mamy podstawy do szybkiego odwoływania się. 

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 

• Patrz wyŜej (DYDAKTYKA). 

VARIA 

• Brak nowych danych.           � 
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