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SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE 

• Nie ma zgody Rektora na otwarcie w tym roku akademickim konkursu na stanowisko profesora na Wydziale 
Fizyki (sprawa dr hab. Teresy Tymienieckiej, emerytowanego pracownika UW). 

• 6 października w wydziałowej Inauguracji Roku Akademickiego 2008/2009, połączonej z symbolicznym 
uczczeniem jubileuszu 40-lecia fizyki uniwersyteckiej w Białymstoku i otwarciem Laboratorium 

femtosekundowych technik magnetooptycznych w Zakładzie Fizyki Magnetyków, uczestniczyło ok. 50 osób, w 
tym m.in. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Beata Godlewska-śyłkiewicz i Prorektor ds. 
Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu, prof. Dariusz Kijowski. śyczenia jubileuszowe przesłał JM Rektor 
UwB, prof. Jerzy Nikitorowicz. Gościliśmy równieŜ ponad 10 byłych pracowników naszej jednostki. 

• Nagrody z okazji Święta Uniwersytetu w Białymstoku otrzymali: dr A.Stupakiewicz (indywidualna) oraz 
zespoły (prof. L.Dobrzyński, prof. M.Brewczyk, dr hab. Z.Hasiewicz, prof. T.Krogulski, prof. E.śukowski), 
(prof. J.Cieśliński, prof. P.Jaranowski, dr T.Karpiuk, dr M.Nikołajuk, dr M.Piętka, mgr C.Walczyk), 
(prof. A.Maziewski, dr M.Tekielak, dr R.Gieniusz), (prof. K.Szymański, dr D.Satuła, mgr W.Olszewski, 
mgr M.Brancewicz), (T.Barynów, P.Chomienia, Z.Kurant, J.Maksimowicz), (K.Snarska, B.Sawoniewska, 
H.Beganovič, L.Strumiło, E.Karpowicz, H.Płońska, Z.Rogucka). W grupie nauczycieli akademickich łączna 
kwota nagród wyniosła 30100 zł (w tym z rezerwy rektora - 3500 zł), w grupie nienauczycieli - 4600 zł. Po 
wymianie uwag na temat reguł stosowanych przez róŜne wydziały przy wnioskowaniu o nagrody rektora, do 
czego doszło podczas spotkania Uczelnianej Komisji ds. Nagród, wydaje się, Ŝe nasz wydział powinien 
równieŜ opracować regulamin nagród. Planuję przedstawić projekt takiego regulaminu na początku 2009 r. 

BADANIA NAUKOWE 

• Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego www.mnisw.gov.pl moŜna znaleźć informację o 
pakiecie reform ustaw dotyczących nauki - hasło „Budujemy na wiedzy”. Pakiet zawiera projekty 5 ustaw o 
Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Akademii Nauk, instytutach 
badawczych i zasadach finansowania nauki. Prawdopodobnie większość z Państwa dostała w tej sprawie list 
od p. minister Barbary Kudryckiej. W 2009 r. zapowiadany jest wzrost o 26% nakładów na finansowanie prac 
naukowych i infrastruktury badawczej. W zamian pani Minister prosi o uwagi nt. projektów ustaw. 

FINANSE 

• Wydział Fizyki w 2009 r. będzie w dalszym ciągu korzystać z dostępu do elektronicznej bazy abstraktów 
artykułów naukowych INSPEC - koszt 5308 $ oraz pełnego dostępu do bazy czasopism AIP/APS - koszt ok. 
1300 $. W obu wypadkach część kosztów licencji pokryją zakłady naukowe. 

• Uniwersytet planował wnioskować o fundusze w ramach działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura Szkolnictwa 
WyŜszego (rozwój i unowocześnienie infrastruktury słuŜącej prowadzeniu działalności dydaktycznej oraz 
działalności rozwojowej i naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką - minimalna wartość wydatków 
kwalifikowanych - 20 mln zł!). Zdobyte środki miałyby wesprzeć zakupy wyposaŜenia dydaktycznego i 
specjalistycznego do laboratoriów w nowych budynkach w kampusie. Koordynator programu (OPI MNiSW) 
wyraźnie jednak stwierdził, Ŝe „Uniwersytet w Białymstoku nie moŜe starać się o dofinansowanie wyłącznie 
na wyposaŜenie obiektów” (konieczna jest równoczesna budowa, rozbudowa lub przebudowa istniejących 
obiektów). 

 DYDAKTYKA 

• Ostatecznie na I rok studiów I stopnia z fizyki przyjęto 32 studentów, w tym 8 osób po studiach I stopnia z 
zamiarem przeniesienia na III rok jednolitych studiów magisterskich. 

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 

• Komunikat nr 1 z dn. 9 października 2008 określa zakres działania Rektora i Prorektorów Uniwersytetu w 
Białymstoku (do wglądu w Dziekanacie). 

• Komunikat nr 2 z dn. 9 października 2008 określa zakres działania Kanclerza Uniwersytetu w Białymstoku 
(do wglądu w Dziekanacie). 
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