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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB 

SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE 

 13 października w wieku 63 lat zmarł prof. Andrzej Krzysztof Kwaśniewski, związany z Filią UW w 

Białymstoku i Uniwersytetem w Białymstoku od 1988 r. Był twórcą Kolegium Komputerowo-Przyrodniczego, 

kierował Zakładem Edukacji Technicznej i Komputerowej w Instytucie Fizyki. Współtworzył Instytut 

Informatyki i był jego pierwszym dyrektorem. Później został zatrudniony w Instytucie Fizyki Teoretycznej, przez 

1 rok był również pracownikiem Wydziału Fizyki. Od 1.10.2008 r. na emeryturze. Urnę z prochami zmarłego 

wmurowano do kolumbarium na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku 18 października. 

 10 października, przed uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego 2011/2012 w UwB, na placu budowy przy 

ul. Ciołkowskiego, odbyła się uroczystość podpisania aktów erekcyjnych oraz symbolicznego wmurowania 

kamieni węgielnych pod obiekty wznoszone w kampusie uniwersyteckim, w tym pod budynek Wydziału Fizyki. 

Na uroczystości, poza pracownikami uniwersytetu, był projektant kampusu, prof. Budzyński, dyrektor firmy 

Mostostal, wojewoda podlaski, prezydent Białegostoku i przedstawiciele duchowieństwa. Zwyczajowo, dla 

potwierdzenia daty uroczystości, do tuby z aktem włożono również lokalną gazetę z dnia uroczystości (zawierała 

akurat wyniki wyborów!) oraz aktualnie używane monety 2- i 1-złotowe. Nowe budynki dydaktyczne w 

kampusie powinny być gotowe na rozpoczęcie roku akademickiego 2013/2014. 

 10 października podczas uczelnianej inauguracji roku akademickiego naszym pracownikom wręczono 

następujące odznaczenia: Medal Uniwersytetu w Białymstoku (prof. L.Dobrzyński), tytuł „Zasłużony dla 

Uniwersytetu” (prof. T.Krogulski), Złoty Medal za Długoletnią Służbę (H.Beganowič, mgr A.Szachowicz, 

E.Karpowicz), Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (dr M.Tekielak). 

 17 października w Bibliotece Uniwersyteckiej została otwarta wystawa „Życie i dokonania Marii Skłodowskiej-

Curie”. Wystawa była czynna do 21 października. Po otwarciu wystawy wygłoszono 2 wykłady: „Życie i 

dokonania Marii Skłodowskiej-Curie” (mgr Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, dyrektor Muzeum Marii 

Skłodowskiej-Curie) oraz „Maria Skłodowska-Curie: przełamywanie barier nauki” (prof. Ludwik Dobrzyński). 

BADANIA NAUKOWE 

 Wśród projektów finansowanych przez NCN w konkursach otwartym w marcu br. znalazły się 2 wnioski z 

Zakładu Fizyki Nieliniowej: „Badanie własności kondensatu Bosego-Einsteina w niezerowych temperaturach” 

prof. M.Brewczyka i „Dyskretyzacje układów dynamicznych zachowujące całki ruchu” prof. J.Cieślińskiego. Z 

uczelni będzie finansowanych w sumie 17 projektów w różnych grupach. 

 Do 31 stycznia 2012 r. MNiSW czeka na wnioski w konkursie, który zapewnia wsparcie polskich koordynatorów 

w programach badawczych Unii Europejskiej w 2011 r. Adresatami konkursu ogłoszonego 23 września są polskie 

jednostki naukowe, które zamierzają stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się koordynacji projektu 

realizowanego w ramach programu badawczego Unii Europejskiej. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie 

środków finansowych na realizację zadań, które mają na celu przygotowanie wniosku projektowego w 

odpowiedzi na wezwanie konkursowe (call for proposals) ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny 

upoważniony przez nią podmiot. Szczegóły na stronie 

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/-441a9ebd49/  

FINANSE 

 Ministerstwo zapowiada w 2012 r. podwyżki minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego wszystkich grup 

pracowników uczelni publicznych o 8.2%, a w latach 2013-2015 coroczny wzrost tych stawek o 9.15%. 

Przykładowo, w 2012 r. przewidywane minimalne wynagrodzenie profesora zwyczajnego to 4145 zł, doktora 

habilitowanego – 3540 zł, adiunkta – 2935 zł, asystenta – 1885 zł (obecne stawki w UwB już są wyższe!) 

DYDAKTYKA 

 Na I rok studiów I stopnia z fizyki przyjęto 22 osoby (w tym 16 na specjalność fizyka medycznej). Na I rok 

studiów II stopnia – 7 osób. Na I rok studiów podyplomowych z fizyki zgłosiło się 8 osób. 

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 

 Brak nowych informacji. 

VARIA 

 Brak nowych informacji.            
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