
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 

 14 listopada o godzinie 12:00 na Wydziale Fizyki w sali 203 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgra Marka Brancewicza pt. „Spektroskopia komptonowska wybranych metali o strukturze heksagonalnej”. 

Promotor: dr hab. Eugeniusz Żukowski, recenzenci: dr hab. Andrzej Golnik, prof. nzw. UW, prof. dr hab. inż. 

Janusz S.Toboła (AGH). Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Fizyki. 

 Ocenie okresowej w tym miesiącu poddani zostali: dr Tomasz Karpiuk, dr Cezary Walczy, prof. Jan Cieśliński, 

prof. Marek Kisielewski, prof. Jerzy Przeszowski i prof. Michał Spaliński. Wszystkie osoby uzyskały od Komisji 

oceniającej oceny pozytywne. 

 Program TVP Białystok „Bez kantów” z 3 października br. z udziałem m.in. Prorektora Marka Proniewskiego 

o reformie szkolnictwa wyższego jest do obejrzenia na stronie http://www.tvp.pl/bialystok/publicystyka/bez-

kantow/wideo/03102011/5394747. 

BADANIA NAUKOWE 

 American Association for the Advancement of Science (AAAS) (m.in. wydawca magazynu Science) 

przygotowuje publikację o naukowej współpracy Polski z krajami objętymi Partnerstwem Wschodnim. Na prośbę 

Prorektor Godlewskiej-Żyłkiewicz zwrotnie przesłaliśmy informację o takiej współpracy realizowanej przez 

Zakład Fizyki Magnetyków. 

 15 grudnia 2011 r. upływa termin składania wniosków o Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 

wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne. Minister przyznaje po jednej nagrodzie w trzech 

kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa oraz badań na rzecz rozwoju 

gospodarki. W zakresie badan podstawowych przy ocenie wniosku uwzględnia się oryginalność osiągnięcia 

naukowego i jego znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej. 

FINANSE 

 Brak nowych informacji. 

DYDAKTYKA 

 O Diamentowy Grant mogą ubiegać się wybitnie uzdolnieni absolwenci studiów I stopnia lub studenci po 

ukończeniu III roku jednolitych studiów magisterskich. Beneficjenci otrzymają wsparcie finansowe i będą mogli 

wcześniej przygotować rozprawę doktorską i rozpocząć karierę naukową. Szczegóły na stronie 

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/najwybitniejsi-studenci-na-start/ 

 Ruszyła trzecia edycja konkursu „Dziewczyny Przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie”, organizowanego 

przez MNiSW oraz redakcję magazynu ELLE. Zgłoszenia studentek kierunków ścisłych, technicznych, 

przyrodniczych lub medycznych przyjmowane są do 29 lutego 2012 r. Na zwyciężczynie czekają stypendia, a 

także wyjazdy na prestiżowe konferencje naukowe odbywające się w całej Europie. Szczegóły na stronie 

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/konkurs-dziewczyny-przyszlosci-sladami-marii-sklodowskiej-

curie/  

 Parlament Studentów RP wyróżnił minister Kudrycką tytułem „PROstudencki autorytet w życiu publicznym” za 

„przeprowadzenie trudnej prostudenckiej ustawy przez całą ścieżkę legislacyjną oraz za dobre 4 lata współpracy 

z Parlamentem Studentów RP”. 

 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM) - Polskie Biuro CEEPUS 

informuje o możliwości przystąpienia szkół wyższych do Środkowoeuropejskiego Program Studiów 

Uniwersyteckich CEEPUS III w roku akademickim 2012/2013. Krajami członkowskimi Programu 

CEEPUS są: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, 

Rumunia, Polska, Słowacja. Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo - 

Uniwersytet w Prisztinie. Szczegóły na stronie www.ceepus.info. 

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 

 Brak nowych informacji. 

VARIA 

 Brak nowych informacji.            

Numer 34 

14.11.2011 r. 

http://www.tvp.pl/bialystok/publicystyka/bez-kantow/wideo/03102011/5394747
http://www.tvp.pl/bialystok/publicystyka/bez-kantow/wideo/03102011/5394747
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/najwybitniejsi-studenci-na-start/
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/konkurs-dziewczyny-przyszlosci-sladami-marii-sklodowskiej-curie/
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/konkurs-dziewczyny-przyszlosci-sladami-marii-sklodowskiej-curie/
http://www.ceepus.info/

