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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB
SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE
 Planowane terminy posiedzeń Rady Wydziału w pierwszej połowie 2011 roku: 17 stycznia, 21 lutego,
21 marca, 18 kwietnia, 16 maja, 20 czerwca.
BADANIA NAUKOWE
 15 grudnia 2010 r. zainaugurowała działalność 24-osobowa Rada Narodowego Centrum Nauki pod
przewodnictwem prof. dr hab. Michała Karońskiego (UAM, matematyk). Fizyków w Radzie reprezentują:
prof. dr hab. Bożena Czerny (CAMK, astronomia) i prof. dr hab. Marek Żukowski (UG, fizyka teoretyczna).
 20 grudnia 2010 r. zainaugurowała działalność 30-osobowa Rada Narodowego Centrum Badań i

Rozwoju pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Jerzego Kątckiego (Instytut Technologii
elektronowej). Dyrektorem Centrum został prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski (PW, inżynieria
materiałowa). Fizycy w Radzie są reprezentowani przez prof. dr hab. Kazimierza Jelenia (AGH,
techniczna fizyka jądrowa) i prof. dr hab. Wiesława Stręka (INTiBS PAN, nanotechnologia, fizyka
molekularna).
 30 grudnia 2010 r. został powołany 30-osobowy Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. W 10osobowej Grupie Nauk Ścisłych i Inżynierskich znalazł się fizyk dr hab. Stanisław Kistryn, prof. UJ
(doświadczalna fizyka jądrowa). Co dwa lata będzie następowała zmiana połowy członków Komitetu.
 3 stycznia 2011 r. powołano 12-osobowy Komitet Polityki Naukowej. Komitetowi przez pierwsze 6 miesięcy
przewodniczy prof. dr hab. Henryk Górecki (? Politechnika Wrocławska, chemik?). Przedstawicielem fizyków
w Komitecie jest prezes PTF, prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński z UMCS (fizyka jądrowa,

informatyka stosowana).
 Do 31 stycznia trwa nabór do Rady Młodych Naukowców. Wymagania: nieukończony 35 rok życia,
znaczący międzynarodowy dorobek naukowy, doświadczenie w działalności społecznej i
nieposzlakowana opinia.
FINANSE
 W wyniku oceny aparaturowych wniosków inwestycyjnych przez Komisje Rady Nauki w zespole ZR2,
wniosek Wydziału Fizyki „Zintegrowany układ pomiarowy PPMS” o wartości 2.5 mln zł znalazł się na
wysokiej, 8 pozycji, a wniosek „Nowoczesny spektrometr mössbauerowski z wyposażeniem” o wartość 890
tys. zł. znalazł się na pozycji 168 (na 188 ocenianych wniosków).
 Wydział otrzymał 895 tys. zł na finansowanie wyżej wymienionej inwestycji aparaturowej „Nowoczesny
spektrometr mössbauerowski z wyposażeniem”.
 Otrzymaliśmy dodatkowe środki na finansowanie badań statutowych w 2010 r. w wysokości 19 tys. zł.
DYDAKTYKA
 Dział Dydaktyki podsumował planowane obciążenia dydaktyczne naszego wydziału w roku akademickim
2010/2011. Przy urlopach naukowych w wymiarze 1200 godz., niedopensowanie wydziału wynosi 1112 godz.
(około 4.5 etatu).
ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU
 Zarządzenie 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie rejestrowania
publikacji naukowych i popularnonaukowych pracowników Uniwersytetu w Białymstoku. Dziekani wydziałów
odpowiedzialni są za rejestrowanie wszystkich publikacji w bibliotekach jednostek (niezbędne jest
dostarczanie kopii artykułu i strony tytułowej czasopisma, w którym się artykuł ukazał).
VARIA
 Brak nowych informacji



