Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Fizyki
15-424 Białystok, ul. Lipowa 41, tel. 85-7457222, fax: 85-7457223

Numer 29
19.04.2011 r.

Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB
SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE
 19 kwietnia o godzinie 12:00 na Wydziale Fizyki w sali 203 odbędzie się publiczna obrona rozprawy
doktorskiej mgra Krzysztofa Gawryluka pt. „Efekt Einsteina-de Haasa w kondensacie Bosego-Einsteina
atomów alkalicznych”. Promotor: dr hab. Mirosław Brewczyk, prof. UwB. Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof
Sacha (Uniwersytet Jagielloński) i prof. dr hab. Marek Trippenbach (Uniwersytet Warszawski). Rozprawa
doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Fizyki.
 5 kwietnia 2011 r. Prezydent podpisał nowelizacje ustaw Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Ustawy o
stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. O najważniejszych zmianach w
dotychczasowych uregulowaniach prawnych w tym zakresie Rada Wydziału zostanie poinformowana na
posiedzeniu majowym.
BADANIA NAUKOWE
 Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołana została 15 osobowa Rada Młodych
Naukowców jako organ doradczy ministra na okres jednego roku od 29 marca br.
FINANSE
 Wydział Fizyki otrzymał dotację celową w wysokości 20 474 zł na prowadzenie badań naukowych lub prac
rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników
studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w 2011 roku. Dotacja zostanie
rozdzielona w ciągu najbliższego miesiąca pomiędzy wnioskodawców, którzy złożą stosowne wnioski i
przedstawią kosztorys projektu, zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Radę Wydziału Fizyki w grudniu
2010 r. oraz Zasadami podanymi w piśmie okólnym Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (ukaże się
za kilka dni). Na wydziale mamy jeszcze 8-9 młodych naukowców, w zależności od tego, kto i jak liczy lata.
 Przyznana wcześniej dotacja na podstawową działalność statutową w 2011 r. w wysokości 117 490 zł, po
odliczeniu rezerwy dziekana i uregulowaniu zaległych wzajemnych zobowiązań finansowych, została
podzielona na poszczególne zakłady, zgodnie z zasadami przyjętymi na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu
21 marca br.
DYDAKTYKA
 30 marca mgr Krzysztof Gawryluk wziął udział w audycji Radia Akadera „Zostań Rockefellerem”.
 4 kwietnia w Radiu Akadera w audycji „Poradnik Karierowicza” wystąpił prof. Krzysztof Szymański,
zachęcając młodych słuchaczy do studiowania fizyki, jej rozumienia i wykorzystania. Drugim gościem radia
był mgr Andrzej Branicki opowiadając o działalności Obserwatorium Astronomicznego. Dla przypomnienia,
13 grudnia 2010 r. w tej samej audycji, poświęconej studiowaniu fizyki na Uniwersytecie w Białymstoku
wystąpił prodziekan Zbigniew Hasiewicz oraz studenci: Agnieszka Bielawska i Kamil Łapiński. Audycje są
nagrane do odsłuchania na stronach http://akadera.bialystok.pl/.
 14 kwietnia prof. Eugeniusz Żukowski wygłosił wykład „Promieniowanie jonizujące – skutki zdrowotne” w
ramach Dnia Zdrowia w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku.
ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU
 Brak nowych informacji.
VARIA
 9 kwietnia 2011 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizycznego wydał Oświadczenie w związku z
trzęsieniem ziemi w Japonii i awarią w elektrowni atomowej Fukushima, wyrażając, poza współczuciem dla
ofiar tragedii, również zaniepokojone sposobem przekazywania informacji na temat sytuacji po trzęsieniu
ziemi, polegającym na łącznym traktowaniu strat spowodowanych przez falę tsunami i skutków awarii w
elektrowni jądrowej Fukushima I. Szczegóły na stronach PTF http://ptf.fuw.edu.pl/ i w gablocie Oddziału
Białostockiego PTF na parterze budynku naszego wydziału.


