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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB
SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE
 W dniu 9 maja 2012 r. na zebraniu wyborczym Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku zostali
wybrani prorektorzy na kadencję 2012 - 2016. Zostali nimi: prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz - prorektor ds.
nauki i współpracy z zagranicą, prof. Robert Ciborowski - prorektor ds. ekonomicznych i kontaktów z regionem,
dr hab. Jerzy Halicki – prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, prof. Dariusz Kijowski - prorektor ds.
organizacyjno-prawnych.
 W decydującą fazę wkracza budowa Wydziału Fizyki (i innych budynków) w kampusie uniwersyteckim.
Robocza wizyta naszych pracowników 16 maja w kampusie oraz wcześniejsze kontakty z wykonawcą i
projektantami zaowocowały szeregiem uwag, których ewentualna realizacja pozwoliłaby lepiej wykorzystać
pomieszczenia niektórych laboratoriów. Do końca maja powinniśmy również przesłać inwestorowi zastępczemu
GRONTMIJ szczegółowe specyfikacje planowanych zakupów aparatury i wyposażenia nowego budynku.
BADANIA NAUKOWE
 Jednostki naukowe mogą składać wnioski o uczestnictwo w programie „Mobilność Plus”. Celem programu jest
wsparcie kariery młodych naukowców poprzez umożliwienie im udziału w badaniach naukowych prowadzonych
w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym
autorytecie w danej dziedzinie nauki. Termin składania wniosków – 30 lipca br. Szczegóły na stronie MNiSW
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/programy-ministra/mobilnosc-plus/
FINANSE
 Z kwoty z tytułu udostępnienia części placu Wydziału Fizyki na cele socjalne odbywającej się obok budowy
możemy wykorzystać do 45 tys. zł na zakup komputerów i zestawów ćwiczeniowych do I Pracowni Fizycznej.
DYDAKTYKA
 23 maja br. na Politechnice Białostockiej kilkuset uczniów białostockich szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział
w spotkaniu promującym kierunki matematyczne, przyrodnicze i techniczne. Pokaz „Sztuczki ze światłem”
zaprezentowali prof. Andrzej Stupakiewicz i mgr Piotr Chomienia.
 Rozpoczyna się jubileuszowy X Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. 28 maja w auli Wydziału Filologicznego i
Historyczno-Socjologicznego odbywają się m.in. pokazy ciekawych doświadczeń fizycznych. Na naszym
wydziale główne imprezy festiwalowe odbędą się we wtorek, 29 maja. W związku z tym sale dydaktyczne 208 i
203 będą zajęte od rana do godzin popołudniowych. Koordynatorem wydziałowych festiwalu jest dr Ryszard
Gieniusz.
 30 i 31 maja to Dni Wydziału Fizyki i Wydziału Matematyki i Informatyki. Grill na patio za budynkiem wydziału
rozpocznie się 30 maja o godz. 19:00. Wszyscy jesteśmy zaproszeni.
ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU
 Brak nowych informacji.
VARIA
 Ostatnie posiedzenie Rady Wydziału Fizyki w tej kadencji planowane jest na 25 czerwca.



