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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB
SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE
 30 listopada na corocznej uroczystej promocji w auli Wydziału Ekonomii i Zarządzania dr Marek Brancewicz
odebrał dyplom doktorski. Dr Krzysztof Gawryluk, z związku z jego wyjazdem na staż podoktorski do
Singapuru, odebrał dyplom doktorski przed wakacjami z rąk p. Prorektor Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz. Część
artystyczną po promocji prowadził prof. Marek Kisielewski.
 Wszystkie ostatnie oceny pracowników naukowo-dydaktycznych, przygotowane przez Komisję wydziałową,
zostały zaakceptowane przez rektora.
 Coroczne spotkanie wszystkich pracowników wydziału odbędzie się we wtorek 20 grudnia o godz. 15:00 w
sali 208.
 Planowane terminy najbliższych posiedzeń Rady Wydziału w 2012 roku: 16 stycznia, 20 lutego, 19 marca, 23
kwietnia, 21 maja oraz 18 czerwca.
BADANIA NAUKOWE
 22 grudnia upływa termin składania wniosków na konkursy finansowane przez Narodowe Centrum Nauki:
 konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę
naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 konkurs na finansowanie projektów badawczych mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu
naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę
naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 Kancelaria Prezydenta RP rozpoczęła nabór do Prezydenckiego Programu Eksperckiego. Poszukiwani są
doktorzy, którzy w ramach pracy naukowej prowadzą „innowacyjne badania w obszarach szczególnie istotnych z
punktu widzenia urzędu Prezydenta RP”. Do Programu zgłaszać mogą się absolwenci studiów doktoranckich,
którzy uzyskali stopień doktora po 31 października 2008 r. i/lub pracownicy naukowi uczelni publicznych i
niepublicznych.
FINANSE
 Brak nowych informacji. Ciągle czekamy na obiecane przez p. Minister dodatkowe fundusze na badania
statutowe.
DYDAKTYKA
 15 grudnia 2011 r. upływa termin składania wniosków o Diamentowy Grant dla najwybitniejszych absolwentów
studiów pierwszego stopnia lub studentów po ukończeniu III roku jednolitych studiów magisterskich.
Beneficjenci będą mogli wcześniej przygotowywać rozprawę doktorską.
ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU
 Brak nowych informacji.
VARIA
 Brak nowych informacji.



