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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB
U progu nowego roku akademickiego i nowej kadencji życzę wszystkim Pracownikom
Wydziału Fizyki wielu sukcesów w pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym. Ze
swej strony deklaruję aktywną pomoc zespołu dziekańskiego w rozwiązywaniu problemów
wydziału w miarę naszych możliwości, sił i umiejętności.
Eugeniusz Żukowski
SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE
 Przypomnienie składu rektorskiego w kadencji 2012-2016:






rektor UwB - prof. dr hab. Leonard Etel (Wydział Prawa),
prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. UwB (Wydział
Biologiczno-Chemiczny),
prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich - dr hab. Jerzy Halicki (Wydział Pedagogiki i Psychologii),
prorektor ds. Ekonomicznych - dr hab. Robert W. Ciborowski, prof. UwB (Wydział Ekonomii i Zarządzania),
prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu - dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB (Wydział Prawa),

 Uczelniana inauguracja roku akademickiego 2012/2013 odbędzie się w środę, 3 października.
 Wydziałowa inauguracja roku akademickiego planowana jest na poniedziałek, 1 października.
BADANIA NAUKOWE
 W przyjętym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej na fundusz wynagrodzeń dla pracowników
wszystkich uczelni publicznych przewidziano o 907 mln złotych więcej niż w tym roku. Dzięki temu w
przyszłym roku pensje powinny wzrosnąć średnio o 9.14%.
 Do 22 października trwa nabór do Rady NCBR. Spośród zgłoszonych osób do Rady powołanych zostanie sześciu
członków wybranych spośród kandydatów wskazanych przez środowiska naukowe, posiadających co najmniej
stopień naukowy doktora, aktywnie prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe. W jej składzie
znajdzie się także siedmiu członków powołanych spośród aktywnych zawodowo kandydatów wskazanych przez
środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe.
 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór kandydatów na członków Komitetu Ewaluacji Jednostek
Naukowych na miejsce 15 osób powołanych w jego skład na okres do dnia 31 grudnia 2012 r. Zgłoszenia można
przesyłać w terminie do 31 października 2012 r.
 Trwa ostatni już nabór wniosków w konkursie „Pomysły” w 7. Programie Ramowym UE. Konkurs przeznaczony
jest zarówno dla doświadczonych, jak i dla początkujących naukowców. Budżet konkursu wynosi ponad 1.7 mld
EUR. Terminy składania wniosków: 17.10.2012 r. – Starting Grants, 22.11.2012 r. – Advanced Grants, początek
2013 r. – Synergy Grants, Consolidator Grants.
FINANSE
 Środki do dyspozycji władz dziekańskich do końca 2012 r.: FR – ok. 19 tys. zł, fundusz odpłatności za studia –
ok. 25 tys. zł, rezerwa w funduszu BST – ok. 73 tys. zł. Wydział ma również do dyspozycji ok. 45 tys. zł z tytułu
udostępnienia części placu na cele socjalne okolicznej budowy.
 Publiczne organizacje badawcze, które chcą realizować projekty wspólnie z przedsiębiorcami mogą wziąć udział
w nowym konkursie NCBR o wartości 250 mln zł. Konkurs trwa od 24 września do 30 listopada.
DYDAKTYKA
 Rekrutacja 2012/2013, I + II tura (dane mogą się zmienić – rekrutacja uzupełniająca (II tura) na I i II stopień
studiów trwa jeszcze odpowiednio do 14 i 19 września): studia stacjonarne I stopnia: 29+31 osób, w tym 14+20
osób na fizykę medyczną. Studia stacjonarne II stopnia: 13+3, w tym, po raz pierwszy, 9+? na fizykę medyczną.
Brak jest dostatecznej liczby kandydatów na studia niestacjonarne (zarejestrowała się tylko 1 osoba).
ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU
 Brak nowych informacji.
VARIA
 Brak nowych informacji.


