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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB
SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE
• 17 listopada o godz. 12:00 rozpocznie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Go. Tytuł
rozprawy: „Rozkład domieszek i momentów magnetycznych w stopach Fe3-xTx(Si, Al), gdzie T – metal
przejściowy”; promotor: prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński, recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Jezierski i prof. dr
hab. Stanisław Kaprzyk.
• 17 listopada o godz. 13:30 rozpocznie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Jana śochowskiego.
Tytuł rozprawy: „ZaleŜna od masy transformata Fouriera w teorii pola na froncie świetlnym”; promotor:
prof. Jerzy Przeszowski; recenzenci: prof. Michał Spaliński i prof. Ernest Aleksy Bartnik.
BADANIA NAUKOWE
• Rektor podpisze list intencyjny popierający inicjatywę przygotowania przez Politechnikę Białostocką wniosku
na realizację projektu badawczego w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, priorytet 1: Badanie i rozwój
nowoczesnych technologii, poddziałanie 1.1.1. Projekty badawcze z wykorzystaniem metody Foresight. Tytuł
projektu: Feresight technologiczny - 10-9 „FOR podlaskie 2020” Regionalna strategia rozwoju
nanotechnologii. List intencyjny zawiera deklarację uczestnictwa w panelach dyskusyjnych ekspertów z
naszego wydziału.
• Z inicjatywy grupy naukowców z Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie powstał wortal naukowoedukacyjny Wiedza i Edukacja, http://wiedzaiedukacja.pl, z misją propagowania sieciowego uprawiania
nauki. Wortal, utworzony na kanwie czasopisma internetowego “Kultura i Historia”, poświęcony jest uczeniu
się i tworzeniu róŜnych form wiedzy: naukowej, filozoficznej, artystycznej i edukacyjnej. Redakcja wortalu
zapewnia o błyskawicznym i darmowym publikowaniu materiałów. MoŜna tam równieŜ zaprezentować
samego siebie i własne badania.
FINANSE
• Wydział Fizyki otrzymał Fundusz Rzeczowy na rok 2009 w wysokości 201910 zł (197500 zł w roku 2008).
DYDAKTYKA
• Przygotowany przez Wydział Fizyki projekt „AC CAST: Zintegrowany system nauczania przedmiotów
ścisłych w szkołach wyŜszych” w ramach PO KL, poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału
dydaktycznego uczelni”, ze względu na uchybienia formalne (błąd partnera przygotowującego kosztorys) nie
został zakwalifikowany do dalszego etapu oceny.
• Trwają prace nad nowym regulaminem studiów. W międzyczasie, kierując się „starym” regulaminem,
powinniśmy bardziej zdyscyplinować siebie i studentów. W szczególności: wpisy do indeksów i w
protokołach MUSZĄ być identyczne; protokoły muszą zawierać wpisy jednoznaczne, zgodne ze wzorami
wpisów podanymi przez dziekanat; prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) powinny być złoŜone do
końca czerwca, a za zgodą dziekana - NAJPÓŹNIEJ do końca września (obrony złoŜonych prac mogą
odbywać się później); dziekanat, po złoŜeniu pracy, powinien mieć co najmniej 1-2 dni na sprawdzenie
dokumentacji z przebiegu studiów i przygotowanie dokumentów do obron.
ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU
• Szereg uchwał w sprawie składów komisji senackich. Nasi przedstawiciele w komisjach: FinansowoBudŜetowa - prof. Marek Kisielewski, Prawno-Statutowa - prof. Tadeusz Krogulski, ds. Nauki prof. Krzysztof Szymański, ds. Kształcenia - dr hab. Zbigniew Hasiewicz, ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia
- prof. Mirosław Brewczyk, ds. Stypendiów Naukowych - dr Andrzej Andrejczuk, Dyscyplinarna ds.
Nauczycieli Akademickich - prof. Jerzy Przeszowski, Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów - prof. Jan
Cieśliński, Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów - dr Krystyna Perzyńska,
Oceniająca dla Pracowników Zatrudnionych poza Wydziałami - dr Ryszard Gieniusz, Uczelniana Komisja
Odwoławcza / Komisja ds. Ocen Nauczycieli Akademickich z Tytułem Naukowym oraz Dziekanów prof. Andrzej Maziewski.
VARIA
• W Gazecie Wyborczej z dn. 8-9.11.2008 (dodatek lokalny) ukazał się artykuł „Igła w stogu fal” obszernie
informujący o poszukiwaniach fal grawitacyjnych prowadzonych w Zakładzie Astronomii i Astrofizyki w
ramach sieci POLGRAW i konsorcjum Virgo.


