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SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE 

 Kolejny Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki będzie organizowany w dniach 8-21 maja. Uniwersytet (w tym 

Wydział Fizyki) będzie prezentować się 16 i 17 maja (czwartek-piątek). Dzień Akademicki zaplanowano na 

9 czerwca. Wydziałowym koordynatorem Festiwalu jest dr Ryszard Gieniusz. 

 Ocenie okresowej w lutym br. zostaną poddani: mgr Elżbieta Dzimida-Chmielewska, mgr Jan Kisielewski, 

mgr Piotr Mazalski, dr Katarzyna Rećko, dr Ryszard Gieniusz, dr Anna Go, dr Marek Nikołajuk, dr Krystyna 

Perzyńska, dr Piotr Zaleski, dr Jan Żochowski, prof. Mirosław Brewczyk, dr hab. Zbigniew Hasiewicz, prof. Piotr 

Jaranowski, prof. Michał Spaliński, prof. Krzysztof Szymański. 

BADANIA NAUKOWE 

 Biblioteka uniwersytecka zachęca do korzystania z baz e-książek: ebrary (20 tys. tytułów) i eBook EBSCO 

eBook Academic Subscription Collection (110 tys. tytułów). W obu bazach są książki z dziedziny Science. 

Opłacamy te kolekcje i zależy mi na zebraniu opinii, czy kolekcja jest warta wydania kilku tys. zł rocznie. 

 W dziekanacie dostępny jest dokument Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców (XI edycja, 

rok akad. 2013/2014). Stypendystami na uczelniach w Polsce (na okres 10 miesięcy od 1 października 2013 r.) 

mogą być młodzi naukowcy z krajów nieodległego Wschodu. Szczegóły na stronie www.msz.gov.pl 

i www.studium.uw.edu.pl . 

 W dziekanacie jest broszura „Jak aplikować w konkursach w 7 Programie Ramowym”. Do końca programu 

zostaną ogłoszone w marcu tylko 3 ostatnie konkursy w interesującej dla nas kategorii PEOPLE. 

FINANSE 

 Kierownicy zakładów otrzymali pismo w sprawie bardziej rygorystycznego przestrzegania zasad gospodarowania 

funduszem BST. Na przykład: nie można z tego funduszu opłacać usług pocztowych, telefonicznych, zakupu 

mebli, zakupów typowo dydaktycznych, itp. 

 Od 1 stycznia br. osoby chcące rozliczać delegacje służbowe z wykorzystaniem własnego auta musza posiadać 

ważne badania lekarskie z odpowiednią adnotacją o zdolności do kierowania samochodem do celów służbowych. 

DYDAKTYKA 

 Po podpisaniu stosownych umów ruszyła w końcu realizacja projektu „Kadry dla zielonej gospodarki” 

kierowanego przez Prodziekana Hasiewicza. Z funduszy projektu stypendia motywacyjne otrzyma 15 studentów 

fizyki. Informacje o innych beneficjentach projektu można znaleźć na stronie http://biol-

chem.uwb.edu.pl/new/kierunkizamawiane/index.html . 

 Trwają wstępne prace nad przygotowanie oferty studiów z fizyki, specjalność fizyka medyczna, w języku 

angielskim. Wydział powinien przygotować pełną obcojęzyczną wersje programu kształcenia (Uchwała 1202 

Senatu UwB), efekty kształcenia w wersji obcojęzycznej do zatwierdzenia przez Senat, zasady rekrutacji w wersji 

obcojęzycznej, zasady odpłatności i obcojęzyczne wersji umów dotyczących warunków odpłatności za studia. 

Studenci polscy mogą uczestniczyć w tych studiach również za odpłatnością. Jak widać, trzeba przetłumaczyć 

sporo dokumentów oraz czekać na uruchomienie kampusu. 

 Zbliża się koniec semestru zimowego. Proszę zachęcać studentów do wypełniania ankiet nauczycieli 

akademickich z wykorzystaniem systemu USOS. Proszę również o dotrzymywanie terminów wpisów do 

protokołów USOSa. 

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 

 Na zlecenia JM Rektora została przygotowywana i rozesłana Państwu Karta osiągnięć i wyników pracy 

nauczyciela akademickiego do corocznego uzupełniania przez wszystkich nauczycieli. Pierwsze wypełnione karty 

w wersji elektronicznej należy przesłać do dziekanatu do połowy lutego. Informacja z części A karty będzie 

wykorzystana w formularzu Oceny parametrycznej Wydziału Fizyki, który musimy wypełnić do końca marca br. 

VARIA 

 Posuwają się prace przy budowie kampusu. W końcówce 2012 roku spłacono bieżące zobowiązania względem 

Mostostalu i podwykonawców. Przygotowywany jest nowy harmonogram prac uwzględniający około 

2-miesięczne opóźnienia w budowie. Ciągle realne jest rozpoczęcie roku akademickiego 2013/2014 w nowym 

budynku. 
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