
Uniwersytet w Białymstoku 
Wydział Fizyki 

15-424 Białystok, ul. Lipowa 41,   tel. 85-7457222, fax: 85-7457223 

 
Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB 

SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE 

 20 kwietnia dr Andrzej Andrejczuk złożył w Instytucie Fizyki PAN komplet dokumentów potrzebnych do 

wszczęcia procedury habilitacyjnej przez Radę Naukową Instytutu. 

 Rektor zgodził się z większością ocen i wniosków wyprawowanych przez wydziałową Komisję ds. oceny 

okresowej pracowników. W trzech przypadkach wszczęto procedury odwoławcze, których wynik będzie 

znany już na posiedzeniu Rady Wydziału. 

 W dniach 16-17 maja na UwB odbędą się imprezy IX Festiwalu Nauki i Sztuki. Na Wydziale Fizyki we 

wtorek, 17 maja, przez większość dnia będą zajęte sale 203, 208 i 212. Szczegóły na plakatach. 

 W dniach 24-25 maja studenci organizują Dni Wydziału Fizyki i Wydziału Matematyki i Informatyki. 

Szczegóły na plakacie.  

 Z inicjatywy min. Barbary Kudryckiej, 27 maja (piątek) odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Senatu UwB 

z udziałem p. minister. Tematem posiedzenia będą reformy szkolnictwa wyższego. 

BADANIA NAUKOWE 

 Trwa nabór wniosków z „Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzynarodowych i Transgranicznych w 

Euroregionie Niemen”. Szczegółowe informacje na stronie internetowej http://www.norweski.niemen.org.pl/ 

FINANSE 

 Dotacja celowa 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 decyzją kolegium dziekańskiego z dnia 9 

maja br. została przyznana 6 młodych naukowcom naszego wydziału. Granty otrzymali: mgr Marek 

Brancewicz, mgr Elżbieta Dzimida-Chmielewska, dr Anna Go, mgr Piotr Mazalski, mgr Andrzej Pisarski, mgr 

Wojciech Olszewski. 

DYDAKTYKA 

 Brak nowych informacji. 

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 

 Senat UwB Uchwałą nr 1046 z dnia 30 marce 2011 r. przyznał Medal Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr 

hab. Ludwikowi Dobrzyńskiemu oraz 6 innym osobom zasłużonym dla Uniwersytetu. 

VARIA 

 Brak nowych informacji. 
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