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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB 

SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE 

 We wtorek, 26 marca przed Radą Naukową Instytutu Fizyki PAN w Warszawie odbędzie się obrona rozprawy 

doktorskiej mgra Zbigniewa Kuranta (promotor prof. Andrzej Maziewski). 

 Na 15 kwietnia planowana jest obrona rozprawy doktorskiej mgra Andrzeja Pisarskiego (promotor prof. Piotr 

Jaranowski). 

 Na 4 lipca planowana jest obrona rozprawy doktorskiej mgra Jana Kisielewskiego w Radboud University 

Nijmegen, Holandia (promotor prof. Andrzej Maziewski, kopromotor prof. Theo Rasing). 

 Senat UwB na posiedzeniu w dniu 6 marca Uchwałą nr 1366 zatwierdził wnioski Wydziału Fizyki o nadanie 

Medalu Złotego za Długoletnia Służbę Tadeuszowi Barynowowi, prof. Mirosławowi Brewczykowi 

i prof. Markowi Kisielewskiemu oraz Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę mgr Krystynie Snarskiej. 

 Uchwałą nr 1361 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Białymstoku przy 

ul. Krakowskiej 9a oraz ul. Lipowej 41 i ul. Lipowej 43a Senat wyraził zgodę na sprzedaż akademika 

„Kujonek” przy ul. Krakowskiej 9a z działką o powierzchni 1825 m
2
 oraz obecnej siedziby Wydziału 

Fizyki wraz z przyległym barakiem i działkami o łącznej powierzchni 7756 m
2
. Planowana sprzedaż Kujonka 

stawia pod znakiem zapytania dalsze bezproblemowe funkcjonowanie naszego Obserwatorium Astronomicznego 

znajdującego się na dachu i ostatniej kondygnacji akademika. Na obecnym etapie budowy kampusu 

uniwersyteckiego przy ul. Ciołkowskiego zabrakło funduszy na zbudowanie tam również nowego 

Obserwatorium. Rektor zapewnił, że sprawę tę będzie traktować z należytą powagą. Jest temu poświęcony jeden 

z punktów najbliższego posiedzenia Rady Wydziału. 

BADANIA NAUKOWE 

 Polska Bibliografia Naukowa (www.pbn.nauka.gov.pl) - nowy portal MNiSW ma gromadzić informacje 

dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców. PBN jest częścią 

systemu POL-on. Szczegóły pod adresem http://www.nauka.gov.pl/nauka/sukcesy-uczonych/sukcesy-

uczonych/artykul/nowy-serwis-polskiej-bibliografii-naukowej/.  

 1.5 mln zł przeznacza MNiSW w VII edycji konkursu „Granty na granty” na finansowe wsparcie jednostkek 

naukowych, które zamierzają stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się koordynacji projektu 

realizowanego w ramach programu badawczego Unii Europejskiej. Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa 

do 30 maja. Szczegóły na stronie 

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-

wyzszego-o-vii-edycji-konkursu-granty-na-granty-wsp/.  

 Do 15 kwietnia można składać wnioski do ostatniego konkursu w programie VENTURES (z pulą 850 tys. zł). W 

ramach programu finansowane są innowacyjne projekty badawcze ze wszystkich dziedzin nauki, których wyniki 

będą mogły znaleźć zastosowanie w gospodarce. Do udziału w programie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

zachęca doktorantów, absolwentów i studentów przygotowujących prace magisterskie. Szczegóły na stronie 

http://www.fnp.org.pl/ostatni-nabor-wnioskow-w-programie-ventures/.  

FINANSE 

 Wydział Fizyki otrzymał z MNiSW 557 030 zł (81 % kwoty z 2012 r.) dotacji podmiotowej na utrzymanie 

potencjału badawczego w 2013 r. (tzw. fundusz BST). 

DYDAKTYKA 

 Po podpisaniu umowy w dniu 2 stycznia br. ruszyła realizacja projektu „Kadry dla zielonej gospodarki” 

koordynowanego przez Prodziekana Hasiewicza. 15 studentów z najlepszymi wynikami rekrutacji na I rok 

studiów z fizyki otrzymało już pierwsze stypendia z wyrównaniem od 1 października 2012 r. 

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 

 Informacja o dwóch uchwałach dotyczących naszego wydziału znajduje się w pierwszym punkcie Informatora. 

VARIA 

 Brak nowych informacji. 
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