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SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE
 Dr hab. Andrzej Stupakiewicz z dniem 1 marca br. został awansowany na stanowisko profesora
nadzwyczajnego UwB na okres 5 lat.
 23 lutego br. przed Radą Naukową Instytutu Fizyki PAN odbyło się kolokwium habilitacyjne dra Andrzeja
Andrejczuka. Rada w tym samym dniu nadała dr. Andrejczukowi stopień doktora habilitowanego. Tym samym
liczba pracowników samodzielnych na wydziale wzrosła do 12 osób.
 Wydziałowa Komisja Oceniająca oceniła pozytywnie wszystkie osoby poddane ocenie (5 niesamodzielnych
pracowników i 2 pracowników samodzielnych).
 Uczelniana Komisja Wyborcza ustaliła kalendarz wyborczy: wybory do Kolegium elektorów Uniwersytetu – do
28 marca; wybory do Kolegium Elektorów Wydziału i przedstawicieli do Rady Wydziału – do 11 kwietnia;
wybór rektora - do 9 maja; wybór przedstawicieli do Senatu UwB – do 23 maja; wybory prorektorów i dziekanów
– do 6 czerwca; wybory prodziekanów – do 20 czerwca.
 W Kolegium Elektorów Uniwersytetu Wydział Fizyki otrzymał 3 mandaty pracowników samodzielnych oraz,
łącznie z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania - 2 mandaty dla pozostałych nauczycieli akademickich i 1 mandat
dla nienauczycieli. Nasi studenci, razem ze studentami Wydziału Biologiczno-Chemicznego, wybiorą 1 elektora.
 W wyborach do Senatu UwB Wydział Fizyki wybierze 1 senatora spośród pracownika samodzielnych (poza
dziekanem), 1 kandydata reprezentującego pozostałych nauczycieli akademickich (uczestniczącego następnie w
wyborach 5 senatorów spośród 30 kandydatów) oraz 1 kandydata reprezentującego nienauczycieli
(uczestniczącego następnie w wyborach 3 senatorów spośród 20 kandydatów). Nasi studenci, razem ze
studentami Wydziału Biologiczno-Chemicznego, Wydziału Historyczno-Socjologicznym i Wydziału Matematyki
i Informatyki (łącznie 2700 studentów) wybiorą 1 senatora.
BADANIA NAUKOWE
 Prof. Andrzej Maziewski składa wniosek w konkursie HARMONIA na finansowanie przez Narodowe Centrum
nauki projektów badawczych realizowanych do 3 lat w ramach współpracy międzynarodowej.
 Mgr Piotr Mazalski, mgr Wojciech Olszewski i mgr Andrzej Pisarski otrzymali 12-miesięczne stypendia
doktoranckie w ramach projektu „Podlaski Fundusz Stypendialny”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa (PO KL, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy
sfery nauki i przedsiębiorstw”).
 1 marca 2012 r. ogłoszony został kolejny konkurs w ramach polsko-francuskiego programu wymiany naukowców
POLONIUM (na lata 2013-14).
FINANSE
 Wydział Fizyki otrzymał z MNiSW kwotę 197 130 zł na prowadzenie badań statutowych w 2012 r. (95.4%
kwoty z 2011 r.) Ściślej: jest to „dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego w
2012 r.” (obecnie, poza określeniem zakładowego „numeru BST”, trzeba to wymieniać jako zadanie przy opisie
faktur). Przyznany fundusz, po odliczeniu 20% rezerwy dziekana, został już rozdzielony pomiędzy zakłady
naukowe, zgodnie z ustaleniami kolegium dziekańskiego z 12 marca br.
DYDAKTYKA
 NCBR ogłosiło IV edycję konkursu (z pulą 200 mln zł), który ma na celu zwiększenie liczby studentów na
kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych, uznanych za strategiczne dla rozwoju polskiej
gospodarki. Konkurs, organizowany w ramach Działania 4.1.2 PO KL, przeznaczony jest dla szkół wyższych
posiadających uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach zamawianych. Wydział Fizyki
będzie składać wniosek konkursowy do 13 kwietnia.
ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU
 29 lutego br. Senat UwB podjął Uchwałę nr 1200 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Andrei’a Stupakevicha na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w
Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
VARIA
 Brak nowych informacji.



