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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB
SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE
 Od 24 października przygotowujemy Raport samooceny dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W związku z tym
należy bez zbędnej zwłoki dostarczać do dziekanatu uzupełniające informacje, o które mogą prosić osoby
przygotowujące raport (dziekan, prodziekani i mgr Krystyna Snarska).
 19 grudnia odbędzie się uniwersytecka Uroczystość Promocji Doktorskich i Habilitacyjnych. Przy tej okazji
Medale za Długoletnią Służbę otrzymają nasi pracownicy: dr Krystyna Perzyńska, dr hab. Andrzej Andrejczuk,
mgr Andrzej Branicki i mgr inż. Lech Pańkowski.
BADANIA NAUKOWE
 W aktualnościach na stronie WWW Wydziału Fizyki zamieszczono Apel do instytucji finansujących naukę o
wprowadzenie otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce (hasło: Otwarty dostęp do nauki - apel). Osoby
popierające tę inicjatywę mogą podpisać się pod apelem.
 Do 15 grudnia przyjmowane są zgłoszenia do II edycji programu Diamentowy Grant, adresowanego do wybitnie
uzdolnionych studentów. Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty badawcze stanowiące kontynuację badań
naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego przez
absolwentów studiów pierwszego stopnia. Okres realizacji projektu nie może przekraczać czterech lat. Laureaci
konkursu prawdopodobnie uzyskają status doktoranta.
 Uniwersytet w Białymstoku rozpoczyna pracę nad komercjalizacją swoich badań i uruchomił „Science Point”,
przyuczelniany ośrodek konsultacyjny. Fachową pomoc znajdą tu naukowcy, którzy opracowali innowacyjny
produkt albo technologię, absolwenci z pomysłem na biznes, jak również przedsiębiorcy poszukujący
wykwalifikowanej kadry lub rozwiązań technologicznych. Studenci, absolwenci, doktoranci i pracownicy UwB
są zapraszani na bezpłatne szkolenia do Biblioteki Uniwersyteckiej ramach projektu „Science Point – płaszczyzna
wymiany dobrych praktyk oraz budowania partnerstw biznesowych”. Z proponowanych ośmiu, mogą być
interesujące dwa bloki szkoleniowe: “Komercjalizacja wyników badań” – termin 17 stycznia 2013 r. i “Ochrona
własności intelektualnej” – kwiecień 2013 r.
FINANSE
 Brak nowych informacji.
DYDAKTYKA
 Plan godzin dydaktycznych pracowników Wydziału Fizyki w roku akademickim 2012/2013 przewiduje do
realizacji 6723 godz. (w tym 195 godz. realizowanych przez nienauczycieli, niewliczanych do pensum) przy
pensum 6610 godz. (z odliczeniem 600 godz. urlopów naukowych i bezpłatnych) i niedopensowanie w
wysokości 172 godz.
ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU
 Informacja od kanclerza UwB: osoby, które wykorzystują prywatny samochód w podróżach służbowych powinny
posiadać ważne badania okresowe w zakresie wymaganym od kierowców (nie wiadomo czy kierowców
zawodowych czy tylko w zakresie stosowanym przy pierwszym egzaminie na prawo jazdy). Od nowego roku
kalendarzowego będzie możliwość uzyskiwania skierowań na badania okresowe z odpowiednio rozszerzonym
zakresem. Do końca bieżącego roku osobom nieposiadającym certyfikatu sprawnego kierowcy zlecenia delegacji
służbowych z wykorzystaniem samochodu osobowego nie będą wydawane (chyba, że zmieni się interpretacja
przepisów, co w opinii niektórych prawników jest wielce prawdopodobne!)
VARIA
 Brak nowych informacji.



