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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB 

SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE 

 Jak już informowaliśmy, w poniedziałek (10 grudnia) i wtorek (11 grudnia) gościmy na Wydziale Fizyki 

5-osobowy Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej pod przewodnictwem prof. dr hab. Wiesława 

Kamińskiego. Zespół dokona oceny programowej. Skrótowy harmonogram wizytacji: poniedziałek, 11:00 – 

spotkanie ze studentami w sali 208 (ogłoszone są godziny dziekańskie w godz. 11:00-12:30), 12:30 – spotkanie z 

przedstawicielami „otoczenia społeczno-gospodarczego” w pok. 114/5 (zaproszenia zostały wysłane do 

Białostockiego Centrum Onkologii, do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego oraz do kilku współpracujących z 

nami liceów w Białymstoku); wtorek od 8:30 wizytacja bazy dydaktycznej wydziału i wizytacja zajęć, 10:30 – 

spotkanie z nauczycielami akademickimi w sali 203 (liczymy na dużą frekwencję!) 

 Jak już wiadomo, w poniedziałek, 10 grudnia, o godz. 12:00 na otwartym posiedzeniu Rady Wydziału Fizyki w 

sali 203 rozpocznie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Piotra Zaleskiego (promotor: prof. Krzysztof 

Szymański). Zwyczajne posiedzenie Rady będzie kontynuowane również w sali 203. Pokój Rady Wydziału 

(pok. 104) został udostępniony na dwa dni (10-11 grudnia) Zespołowi Oceniającemu PKA). 

 Na spotkaniu z prof. Lechem Chyczewskim, członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (10 grudnia, 

godz. 11:00, w rektoracie - sala 208) nasz Wydział będzie reprezentować dr hab. Maria Tekielak. 

BADANIA NAUKOWE 

 Brak nowych informacji. 

FINANSE 

 Władze rektorskie przypominają o wydaniu do końca roku „resztek” kwot funduszu BST z roku poprzedniego. 

Nie mamy już z tym problemu po wydaniu 40 tys. zł na recenzje w postępowaniu o nadanie tytułu profesora i za 

2 postępowania habilitacyjne oraz 16 tys. zł za licencję bazy AIP/APS. 

DYDAKTYKA 

 Po „inwentaryzacji” kart przedmiotów okazało się, że w dalszym ciągu brakuje kilku kart. Prawdopodobnie 

będzie nam to wytknięte podczas wizytacji PKA. Tydzień przedświąteczny to ostateczny termin ich dostarczenia. 

Musimy bezwzględnie zamieście je w Internecie. 

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 

 Rektor powołał swoich pełnomocników: ds. osób niepełnosprawnych (dr Dorota Otapowicz), ds. czasopism 

naukowych wydawanych w UwB (dr Rafał Dowgierd), ds. współpracy z Europą Wschodnią (dr Jarosław 

Matwiejuk), ds. kształcenia Polaków ze Wschodu (prof. Jerzy Nikitorowicz), ds. współpracy z otoczeniem 

gospodarczym (prof. Henryk Wnorowski), ds. oceny parametrycznej, programowej i instytucjonalnej (prof. 

Elżbieta Awramiuk), ds. promocji UwB (p. Katarzyna Dziedzik – rzecznik prasowy UwB), ds. projektów 

badawczych (dr Bartosz Sokół), ds. pozauniwersyteckich form kształcenia (dr Joanna Borowik). 

 Na zlecenia JM Rektora przygotowywana jest Karta osiągnięć i wyników pracy nauczyciela akademickiego, do 

corocznego uzupełniania przez wszystkich nauczycieli. 

VARIA 

 Wszystkie budynki w kampusie mają już ogrzewanie. Trwają prace wewnątrz pomieszczeń. Do pełnego 

zamknięcia stanu surowego brakuje montażu szklanych portali wejściowych. Możliwe to będzie dopiero przy 

dodatnich temperaturach na zewnątrz. Uczelnia zgodziła się na 2-miesięczne przesunięcie terminu zakończenia 

prac budowlanych (do połowy 2013 r.) 

 Na posiedzeniu Rady Wydziału zostaną przedstawione szczegóły Rankingu Szkół Wyższych 2012 Perspektyw i 

Rzeczpospolitej ogłoszonego w maju br., w którym Uniwersytet w Białymstoku znalazł się na 46 pozycji wśród 

88 ocenianych uczelni publicznych. Było to przedmiotem analiz na ostatnim posiedzeniu kolegium rektorsko-

dziekańskiego. 
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