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SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE 

 25 stycznia została podpisana umowa miedzy inwestorem zastępczym Grontmij Polska występującym w 

imieniu UwB i firmą Mostostal Warszawa SA, według której za sumę 169 mln zł do czerwca 2013 r. zostaną 

wybudowane w kampusie przy ul Ciołkowskiego obiekty Wydziału Fizyki, Instytutu Chemii, Instytutu 

Biologii wraz z Muzeum Przyrodniczym, Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim 

Centrum Obliczeniowym oraz Uczelnianego Centrum Kultury. Uczelnia uzyskała dofinansowanie unijne 

inwestycji z programu operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” oraz „Infrastruktura i Środowisko”. 

Wykonawca może już zaczynać prace przygotowawcze na terenie byłych ogródków działkowych. Obecnie 

Mostostal Warszawa SA realizuje inwestycje w kilku innych uczelniach wyższych (UMK w Toruniu, UAM w 

Poznaniu, UŚ i Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Uniwersytet Opolski, Akademia Medyczna we 

Wrocławiu) http://www.inwestportal.pl/czytaj/1002/grupa-mostostal-warszawa-buduje-dla-nauki . 

 3 lutego w IF PAN odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr Wiktora Stefanowicza, byłego pracownika 

Zakładu Fizyki Magnetyków, od 1.10.2006 r. - uczestnika Międzynarodowych Studiów Doktoranckich. 

Promotorem rozprawy był prof. Marek Kisielewski. 

BADANIA NAUKOWE 

 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór wniosków w ramach „Programu wspierania 

infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej”. Ministerstwo informuje, że w 

2011 r. będą fundusze tylko na kontynuowanie zaczętych inwestycji budowlanych. Nie będzie środków na 

realizację wcześniejszych wniosków aparaturowych (a nasz wniosek na zakup systemu pomiarowego PPMS 

znalazł się na wysokim 8 miejscu na liście rankingowej!). 

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przejęło nadzór nad realizacją projektów celowych i rozwojowych, 

których termin zakończenia mija po 31 marca 2011 r. 

 IX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki na UwB odbędzie się w dniach 16-17 maja oraz 27 czerwca podczas Dnia 

Akademickiego na Rynku Miejskim. Wydziałowym koordynatorem Festiwalu jest dr Ryszard Gieniusz. 

FINANSE 

 Zgodnie z nowymi regulacjami obowiązującymi od 1 października 2010 r. i dotyczącymi zasad rozliczania 

kosztów działalności Uniwersytetu w Białymstoku (Uchwała nr 954 senatu UwB) powinniśmy, jako wydział, 

odprowadzić do funduszu centralnego UwB około 400 tys. zł z tytułu niedopensowania pracowników i 

realizacji pensum na studiach podyplomowych. Wystąpiliśmy do rektora o zaniechanie tej egzekucji ze 

względu na … pustą kasę oraz „konieczność zatrudnienia pracowników naukowo-dydaktycznych w pełnym 

wymiarze czasu pracy ze względu na istotny interes uczelni”. Szczegóły zostaną podane na posiedzeniu Rady 

Wydziału. 

 Środki w wysokości 19 tys. zł przyznane wydziałowi z MNiSW w ramach dodatkowego funduszu BST będą 

wykorzystane jako rezerwa dziekana na pokrycie kosztów licencji baz danych i częściowe sfinansowanie 

licencji pakietu MATHEMATICA. 

DYDAKTYKA 

 Ostatni bilans godzin dydaktycznych na Wydziale Fizyki, po uwzględnieniu zajęć w semestrze letnim, 

wykazuje 787 godzin niedopensowania, bez godzin ponadwymiarowych. W początkowych planach na ten 

rok akademicki zakładano 1112 godzin niedopensowania. 

 MNiSW ogłosiło trzeci konkurs na projekty dofinansowywane ze środków EFS w ramach Poddziałania 4.1.2, 

PO KL mającego na celu „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o znaczeniu kluczowym dla gospodarki 

opartej na wiedzy”. Przeznacza na to 200 mln zł. Termin składania wniosków wpływa 17 marca 2011 r. 

Wydział złoży stosowny wniosek. 

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 

 Brak nowych informacji. 
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