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SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE 

• Rada Wydziału Fizyki podczas obrad 17 listopada nadała stopnie doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki 

mgr Annie Go i mgr. Janowi śochowskiemu. Nowopromowani doktorzy otrzymali dyplomy z rąk swoich 

promotorów, prof. Ludwika Dobrzyńskiego i prof. Jerzego Przeszowskiego, podczas uroczystej promocji 

3 grudnia. 

• Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego wygrał dr Janusz Waliszewski. Planowane 

jest zatrudnienie na tym stanowisku od semestru letniego br.akad. 

• Planowane terminy posiedzeń Rady Wydziału Fizyki w I połowie 2009 r.: 19.01, 23.02, 23.03, 20.04, 18.05, 

22.06. 

• 7 grudnia rozstrzygnięto konkurs na projekt kampusu uniwersyteckiego. W I i II etapie budowy w latach 

2009-2013 będą powstawać budynki Wydziału Matematyki i Informatyki, Biologii, Chemii i Fizyki. W 

konkursie wzięły dział 3 biura projektowe. Po zakończeniu budowy będą przeprowadzane kontrole 

sprawdzające osiągnięcie załoŜonych wskaźników. W styczniu br. podaliśmy te wskaźniki: 300 studentów 
fizyki i 80 pracowników naukowych na wydziale. Ze względu na raczej zbyt optymistyczne załoŜenia 

władze rektorskie proszą o ponowne przeanalizowanie naszych potrzeb i przekazanie zweryfikowanie danych 

do 10 grudnia br. Szczegóły będą omawiane podczas obrad Rady Wydziału 8 grudnia. 

• Doroczne zebranie wszystkich pracowników Wydziału Fizyki odbędzie się we wtorek 16 grudnia o 
godz. 12:15 w sali 208. 

BADANIA NAUKOWE 

• VII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki odbędzie się w dniach 21-28 kwietnia 2009 r. Organizatorem Festiwalu 

jest WyŜsza Szkoła Administracji Publicznej. Koordynatorem wydziałowym Festiwalu jest dr Ryszard 

Gieniusz. Potrzebujemy chętnych do wygłoszenia 2-3 wykładów popularnonaukowych.  

• Na czas wokółfestiwalowy planujemy sprowadzić do Białegostoku część wystawy poświęconej LHC (Large 
Hadron Collider), przygotowanej przez Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej i grupę instytucji 

naukowych zaangaŜowanych w program LHC. Terenem wystawy LHC będą pomieszczenia Biblioteki 

Głównej UwB. 

• 20 grudnia br. a Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się uroczyste Posiedzenie 

Naukowe „Henryk Niewodniczański (1900-1968) w 40. rocznicę śmierci”, na które zapraszają rektor UJ i 
dyrektor IF UJ. 

FINANSE 
• Brak nowych informacji. 

 DYDAKTYKA 
• Pani Minister Katarzyna Hall zachęca do wpisywania się na listę rzeczoznawców do oceny nowych 

podręczników szkolnych pod względem dydaktycznym, merytorycznym i językowym. Szczegóły na stronie 

www.men.gov.pl/ ⇒ Szkoły ⇒ lokacja: Podręczniki. 

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 
• Brak uchwał dotyczących Wydziału Fizyki. 

VARIA 
• 7 numer „Naszego Uniwersytetu” z wkładką o Wydziale Fizyki ukaŜe się w drugiej połowie grudnia br. 

• Opublikowaliśmy skromne hasło Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku w Wikipedii. Do hasła jest 
równieŜ łącze z artykułu Uniwersytet w Białymstoku. 

 
W imieniu władz dziekańskich 

składam wszystkim Pracownikom Wydziału Fizyki najlepsze Ŝyczenia 
 radosnych Świąt BoŜego Narodzenia  
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