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SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE 

 Ocenie okresowej na początku semestru letniego zostaną poddani: dr A.Andrejczuk, dr M.Brancewicz, 

dr K.Rećko, dr D.Satuła, dr hab. A.Stupakevich, dr M.Tekielak, dr J.Waliszewski, prof. E.Żukowski. 

BADANIA NAUKOWE 

 16 stycznia 2012 r. MNiSW ogłosi nabór do drugiej edycji programu stażowo-szkoleniowego Top 500 Innovators 

Science – Management – Commercialization. W rekrutacji w roku 2012 zostanie wybranych 120 uczestników 

projektu, którzy wyjadą na zagraniczne staże w 3 grupach po 40 osób. Przez dwa miesiące będą zgłębiać wiedzę i 

doskonalić umiejętności w obszarze współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz 

komercjalizacji ich wyników podczas pobytu na najlepszych w rankingu szanghajskim uczelniach na świecie. 

 9 stycznia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiła konkurs o nadanie statusu Krajowego Naukowego 

Ośrodka Wiodącego (KNOW) dla 6 jednostek działających w obszarach nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk 

o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Wnioski przyjmowane do 9 marca br. będą oceniane przez 7 komisji 

składających się z 24 naukowców, w tym 17 z ośrodków zagranicznych. W dziedzinie nauk fizycznych komisję 

oceniającą tworzą: prof. Robert Hołyst z ICHF PAN, Prof. Hartmut Löwen, Universität Düsseldorf, Niemcy, 

Prof. Tom C. Lubensky, University of Pennsylvania, USA, Prof. Pietro Ubertini, Space Astrophysics and Cosmic 

Physics Institute, Rzym, Włochy. 

 Skończył się pierwszy rok realizacji grantów BMN (prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz 

zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców). Realizowano 6 tematów badawczych na 

ogólną kwotę 20474 zł. Warunkiem rozliczenia projektu jest złożenie stosownego raportów w terminie do 

31 stycznia. Oceny raportów dokona Kolegium dziekańskie w lutym br.  

FINANSE 

 Przyznane przez MNiSW dodatkowe fundusze na prowadzenie badań statutowych w wysokości 51 431 zł zostały 

rozdzielone ma zakłady naukowe i rezerwę dziekana według reguł stosowanych przy podziale pierwszej transzy 

tych funduszy wiosną 2011 r. W sumie Wydział Fizyki otrzymał na prowadzenie badań naukowych w 2011 r. 

kwotę 168 921 zł, tj. o 38% wyższą niż w 2010 r. (122 069 zł). 

DYDAKTYKA 

 Brak nowych informacji. 

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 

 Brak nowych informacji. 

VARIA 

 Brak nowych informacji.            
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