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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB 

SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE 

 11 sierpnia br. zmarł nagle w swoim mieszkaniu przy ul. Świerkowej 20C prof. Wiktor Tarasenko, długoletni 

pracownik naszego wydziału, od 2005 r. na emeryturze. 

 W związku z długoterminowym zwolnieniem lekarskim p. Feldmana, od dnia 15 sierpnia br. obowiązki 

Administratora budynku Wydziału Fizyki pełni p. Sylwester Lesiak. 

 Najbliższe posiedzenia Rady Wydziału planowane są w dniach: 26 września i 3 października (kontynuacja), 

17 lub 24 października, 14 listopada i 12 grudnia. 

 Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 na Wydziale Fizyki odbędzie się 3 października. Wykład 

inauguracyjny „O promieniowaniu, budowie materii i dziwach świata” wygłosi prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński. 

 Uczelniana Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 odbędzie się 10 października. 

BADANIA NAUKOWE 

 W ramach realizacji projektów SPINLAB i FANTOMAS Zakład Fizyki Magnetyków zorganizował w 

Augustowie w dniach 2-7 lipca 2011 r. Workshop on Novel Trends in Optics and Magnetism of Nanostructures. 

Tematem konferencji, której przewodniczył prof. A.Maziewski, były następujące zagadnienia: półprzewodniki 

magnetyczne i ultracienkie układy metaliczne, magneto-elektronika bazująca na związkach organicznych, 

spintronika, ultraszybka dynamika procesów magnesowania. W konferencji wzięło udział 80 uczestników, w tym 

50 gości z 13 krajów świata. Wygłoszono 36 wykładów „invited” i 18 krótszych prezentacji ustnych, a także 

zaprezentowano 24 plakaty. Z okazji Roku Marii Skłodowskiej-Curie uczestnicy konferencji mieli okazję 

zapoznać się ze specjalną wystawą poświęconą życiu i działalności naszej sławnej Rodaczki. 

 W dniu 14 sierpnia o godzinie 19.05 na antenie TVP Białystok wyemitowano program „Studio Region”, 

poświęcony działalności związanej z podnoszeniem innowacyjności naszego regionu. W programie, z udziałem 

m.in. Prorektora M.Proniewskiego, pokazano m.in. felieton z Wydziału Fizyki o projekcie SPINLAB 

realizowanym w Zakładzie Fizyki Magnetyków. Programu jest do obejrzenia na stronie: 

http://www.tvp.pl/bialystok/rozrywka/studio-region/wideo/studio-region-bialostocki-innowator/5090737. 

 Prof. Andrzej Maziewski wystąpił z wykładem „Procesy magnesowania w skali od lat do femtosekund” podczas 

sesji fizyki ciała stałego na XLI Zjeździe Fizyków Polskich w Lublinie (4-9 września 2011 r.) 

 Na stronie Narodowego Centrum Nauki http://www.ncn.gov.pl/ pojawiły się informacje o nowych konkursach: 

(i) na finansowanie projektów badawczych, (ii) na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez 

osoby rozpoczynające karierę naukową i (iii) na finansowanie projektów badawczych mających na celu 

stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez 

osoby rozpoczynające karierę. 

FINANSE 

 Brak nowych informacji. 

DYDAKTYKA 

 Niedopensowanie pracowników wydziału w roku akademickim 2010/2011 wyniosło 897 godz. Zrealizowano 

6023 godz. zajęć na wydziale i jednostkach zewnętrznych przy obniżonym pensum 6920 godz. Pełne pensum 

wszystkich pracowników to 8168 godz. Długoterminowe urlopy bezpłatne i krótkoterminowe urlopy naukowe 

8 pracowników „zaoszczędziły” w kończącym się roku akademickim aż 1248 godz. dydaktycznych! 

 27 i 28 września w Białymstoku na konferencji „Go East, Erasmus” o przyszłości europejskich programów 

wymiany studentów i młodych naukowców dyskutować będą ministrowie ds. nauki i szkolnictwa wyższego 

państw Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego. 

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 

 Publikowane są liczne nowe rozporządzenia w związku z wprowadzaniem znowelizowanych przepisów ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki.  

VARIA 

 Brak nowych informacji.            
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