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SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE 

 19.09.2012 r. dr Dariusz Satuła, uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie 

otrzymał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka. 

 27.09.2012 r. dr Maria Tekielak, uchwałą Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN w Warszawie otrzymała 

stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka. Obecnie Wydział 

Fizyki posiada już 14 samodzielnych pracowników naukowych. 

 1 października odbyła się Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013. Gościliśmy Prorektora ds. 

Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu, prof. Dariusza Kijowskiego. Wykład inauguracyjny zatytułowany 

„Konserwacja żywności promieniowaniem jonizującym” wygłosił dr hab. Andrzej Andrejczuk. 

 Na Uczelnianej Inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013 medal Uniwersytetu w Białymstoku otrzymał 

francuski naukowiec, prof. Jacques Ferre, były pracownik NCRS i LPS. Medal był wnioskowany przez Radę 

Wydziału Fizyki i Senat UwB w 2010 r. w uznaniu zasług profesora w rozwój nauki na UwB w okresie ponad 20-

letniej współpracy z Zakładem Fizyki Magnetyków. 

BADANIA NAUKOWE 

 MNiSW ogłosiło wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w nich 

zamieszczane. Część A wykazu (10230 pozycji) zawiera punktację czasopismach naukowych o znanym Impact 

Factor, znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR). Część B (1798 pozycji) zawiera punktację 

czasopism naukowych nieposiadających Impact Factora. Część C (4329 pozycji) zawiera liczbę punktów za 

publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities 

(ERIH). Szczegóły na stronie http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/komunikat-

ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych/. 

 Do 31 października 2012 r. trwa nabór kandydatów na członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych na 

miejsce 15 osób powołanych w jego skład na okres do dnia 31 grudnia 2012 r. 

 MNiSW ogłasza III edycję konkursu na realizację projektów w ramach programu „Iuventus Plus” adresowanego 

do młodych naukowców, którzy do dnia złożenia wniosku nie ukończyli 35 roku życia i opublikowali swoje prace 

w wiodących światowych czasopismach znajdujących się w wykazie JCR lub ERIH. Wnioski należy składać do 

31 października. 

FINANSE 

 Plan finansowo-budżetowy UwB na 2013 rok przewiduje wydatki na eksploatację budynków Wydziału Fizyki w 

wysokości 247 tys. zł., tj. o 3% więcej niż w 2012 r. 

 Mostostal Warszawa S.A., wykonawca inwestycji realizowanych w kampusie UwB, niespodziewanie zażądał 

gwarancji bankowych na kwotę 130 mln zł, mających stanowić gwarancje zapłaty za roboty budowlane. Senat 

podjął w tej sprawie uchwałę nr 1288 (zob. niżej) i gwarancje zostały dzielone w ustawowym terminie. 

DYDAKTYKA 

 Komisja Europejska zainaugurowała działalność Grupy Wysokiego Szczebla. Zajmie się ona kwestią 

modernizacji szkolnictwa wyższego w ramach trzyletniego przeglądu sektora w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej. Szczegóły na stronie http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/ke-

zainaugurowala-dzialalnosc-grupy-wysokiego-szczebla-ds-modernizacji-szkolnictwa-wyzszego/. 

 7 mln zł wynosi budżet „Generacji Przyszłości”, programu MNiSW dla szczególnie uzdolnionych studentów. 

Szczegóły na stronie http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/generacja-przyszlosci/. 

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 

 Uchwała nr 1288 Senatu UwB z dnia 12.09.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez 

Uniwersytet w Białymstoku zabezpieczenia dwóch gwarancji bankowych w formie hipoteki na nieruchomościach 

położonych przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1 w Białymstoku, ul. Żeromskiego 1. 

 Zarządzenie nr 18 Rektora UwB z dnia 2 października 2012 r. w sprawie trybu udzielania urlopów 

wypoczynkowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie w Białymstoku. 

 Zarządzenie nr 20 Rektora UwB z dnia 9 października 2012 r. kosztów finansowych postępowań o nadanie tytułu 

naukowego oraz postępowań/ przewodów o nadanie stopni naukowych. 

VARIA 

 Brak nowych informacji.            
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