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SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE 

 18 kwietnia Kolegium Elektorów Uniwersytetu wybrało prof. dr hab. Leonarda Etela, obecnego dziekana 

Wydziału Prawa, na rektora UwB w kadencji 2012-2016. Rektor-elekt uzyskał 63 głosy, jego kontrkandydat, 

prof. Marek Proniewski - 27 głosów. Wybory prorektorów odbędą się 9 maja. 

 16 kwietnia w gronie kolegium dziekańskiego i elektorów Wydziału Fizyki i odbyło się spotkanie z kandydatami 

na rektora: prof. Leonardem Etelem i prof. Markiem Proniewskim. 

 Z godnie z kalendarzem wyborczym ustalonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, wybory prorektorów i 

dziekanów powinny odbyć się do 6 czerwca, a wybory prodziekanów – do 20 czerwca. 

 Do Kolegium Elektorów Wydziału Fizyki, poza pracownikami „samodzielnymi”, zostali wybrani: dr Marek 

Brancewicz, dr Anna Go, dr Tomasz Nikiciuk, mgr Zbigniew Kurant, mgr Zofia Leśniewska. Studenci wybiorą 

jeszcze 5 swoich przedstawicieli. 

 Do Rady Wydziału Fizyki w kadencji 2012-2016, poza pracownikami „samodzielnymi”, zostali wybrani: dr Anna 

Go, mgr Piotr Mazalski, dr Marek Nikołajuk, mgr Zofia Leśniewska. Studenci wybiorą jeszcze 5 swoich 

przedstawicieli. 

 W Poznaniu w dniach 24-25 marca odbyło się XXV Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki i Dyrektorów 

Instytutów Fizyki. W trakcie spotkania przedstawiono następujące prezentacje: prof. dr hab. M. Karoński, 

Przewodniczący Rady NCN, „Narodowe Centrum Nauki – finansowanie badań podstawowych”, prof. dr hab. 

A. Dobek, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów „Procedowanie sekcji V CK wobec przepisów nowej ustawy o 

stopniach i tytułach naukowych”, prof. dr hab. M. Ziółek, ekspert boloński, „Projektowanie i wdrażanie 

programów kształcenia zgodnie z KRK i aktualnymi uregulowaniami prawnymi”, dr hab. J. Tarasiuk, AGH, 

„Krajowe Ramy Kwalifikacji dla kierunku studiów Fizyka Techniczna na WFiIS AGH”, prof. dr hab. 

R. Naskręcki, UAM, „Krajowe Ramy Kwalifikacji dla kierunków i specjalności <okołofizycznych>”, prof. dr hab. 

W. Kamiński, Państwowa Komisja Akredytacyjna, „Nowa ocena instytucjonalna: regulacje prawne i procedury”. 

Większość prezentacji jest do udostępnienia zainteresowanym. 

BADANIA NAUKOWE 

 Wydział Fizyki otrzymał dotację celowa na prowadzenie w 2012 r. badań naukowych lub prac rozwojowych 

oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów 

doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w wysokości 9 910 zł (w roku ubiegłym – 

20 474 zł). Dotacja ta została podzielona pomiędzy 6 wnioskodawców. 

FINANSE 

 Wydział Fizyki (Zakład Fizyki Ciała Stałego) otrzymał dotacje celową w wysokości 810 000 zł na finansowanie 

w roku 2012 kosztów realizacji inwestycji w zakresie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowej stanowiącej 

dużą infrastrukturę badawczą pn. „System kontroli dawek pochłanianych w materii miękkiej”. 

DYDAKTYKA 

 Wydział Fizyki i Wydział Biologiczno-Chemicznym złożyły wspólny wniosek „Kadry dla zielonej gospodarki” 

w IV edycji konkursu, który ma na celu zwiększenie liczby studentów na kierunkach technicznych, 

matematycznych i przyrodniczych, uznanych za strategiczne dla rozwoju polskiej gospodarki (Działanie 4.1.2 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki). 

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 

 28 marca br. Senat UwB podjął Uchwałę nr 1211 w sprawie zatrudnienia dra hab. Marka Kisielewskiego na 

stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako 

podstawowym miejscu pracy. 

VARIA 

 Brak nowych informacji.            
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