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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB
SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE
 Wydziałowa Komisja Oceniająca pozytywnie oceniła osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne
wszystkich 15 pracowników naukowo-dydaktycznych wskazanych przez rektora do oceny odbywającej się co
2 lata. Zwrócono uwagę na wyjątkowo niską aktywność studentów przy elektronicznej ocenie nauczycieli
w systemie USOS w minionym semestrze. Tylko około 15% studentów wzięło w tym udział (poza 50%
skutecznością ściągalności ankiet w przypadku rocznika 2-osobowego!)
 W kampusie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynków. Ustalono już zasady dostępu do pomieszczeń w
nowym budynku Wydziału Fizyki w kampusie: większość drzwi będzie otwierana za pomocą klucza
mechanicznego systemu Master key (wspólny klucz do wielu zamków); do 26 pomieszczeń (laboratoria naukowe
i studenckie) z kontrolą dostępu z wykorzystaniem kart magnetycznych.
BADANIA NAUKOWE
 Prof. Andrzej Maziewski otrzymał 1.6 mln w konkursie Harmonia 3 (finansowanie projektów badawczych
realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej) na projekt „Modyfikacja magnetycznych właściwości
ultracienkich struktur z wykorzystaniem promieniowania elektromagnetycznego w szerokim zakresie
spektralnym”.
 Elektroniczne ankiety do oceny jakości działalności naukowej jednostek naukowych będą przyjmowane do
8 kwietnia br. Osoby odpowiedzialne za wprowadzanie danych z Wydziału Fizyki to: dziekan, prodziekan prof.
Marek Kisielewski i mgr Krystyna Snarska. Od 25 lutego zaczniemy wprowadzać wymagane dane do systemu
teleinformatycznego POL-on. Ankietę w formie pisemnej wyślemy do Departamentu Instrumentów Polityki
Naukowej MNiSW. Jest to ostatni moment na sprawdzenie, czy nie została gdzieś pominięta ważna publikacja
z lat 2009-2012.
 MNiSW zachęca do zgłaszania kandydatur na ekspertów do grup doradczych programu Horyzont 2020 (do
6 marca). Udział najlepszych polskich naukowców w tych gremiach powinien zwiększyć wpływ naszego kraju na
przebieg konkursów organizowanych w ramach programu.
 Do 18 marca trwa nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców IV kadencji. Warunek: wiek poniżej 35 lat,
znaczące osiągnięcia naukowe, nieposzlakowana opinia (w tym bez prawomocnych wyroków skazujących),
przestrzeganie zasad etyki naukowej.
 Do 15 kwietnia przyjmowane są wnioski doktorantów, absolwentów i studentów przygotowujących prace
magisterskie do konkursu w programie VENTURES (finansowanie innowacyjnych projektów badawczych,
których wyniki będą mogły znaleźć zastosowanie w gospodarce).
FINANSE
 Wstępne wyniki realizacji planu rzeczowo-finansowego na Wydziale Fizyki w 2012 r. zostaną przedstawione na
najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału.
DYDAKTYKA
 Sponsorujemy 3-miesięczną akcję lokalnych gazet „Czytam, więc wiem” w XI Liceum na ul. Grottgera.
ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU
 Brak nowych informacji.
VARIA
 Brak nowych informacji.


