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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB 

SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE 

 Prezydent RP postanowieniem z dnia 18 kwietnia nadał prof. Mirosławowi Brewczykowi tytuł naukowy 

profesora nauk fizycznych. 

 We wtorek 28 maja o godz. 12:15 w sali 203 odbędzie się spotkanie pracowników naukowo-dydaktycznych 

wydziału z Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Beata Godlewską-Żyłkiewicz, poświęcone 

szeroko pojętym sprawom finansowania badań naukowych. 

BADANIA NAUKOWE 

 MNiSW ogłosiło konkurs w ramach III edycji programu „Mobilność Plus”. Uczestnicy otrzymują środki 

finansowane na pobyt w zagranicznych ośrodkach naukowych w celu realizacji badań i prac rozwojowych. 

Wnioski można składać do 31 lipca 2013 r. 

FINANSE 

 Uniwersytet w Białymstoku otrzymał 7 099,2 tys. zł na podwyżki uposażeń w 2013 r. dla 1398 swoich 

pracowników z wyrównaniem od 1 stycznia 2013 r. Po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi przyjęto 

następujące zasady podwyżek wynagrodzeń zasadniczych: 50% kwoty może być przyznana jako podwyżka stała: 

200 zł miesięcznie na etat profesora zwyczajnego, 150 zł dla doktorów habilitowanych, 130 zł dla doktorów, 

100 zł dla magistrów i 100 zł dla nienauczycieli (za wyjątkiem: 130 zł dla kierowników działów, kierowników 

bibliotek wydziałowych i administratorów budynków). Dodatkowo wydziały otrzymają po 122 zł na etat do 

podziału zależnego od osiągnięć danego pracownika (dla pracowników naukowo-dydaktycznych mogą to być np. 

karty osiągnięć). Wydział Fizyki otrzymuje na podwyżki 12 826 zł miesięcznie. Przyznana kwota ponad 7 mln 

zostaje zmniejszona o wypłacone od początku roku wyrównania uposażeń do kwoty wynagrodzenia minimalnego 

w danej grupie pracowników (665,6 tys. zł), pochodne od wynagrodzeń (1 296,994 tys. zł) i 5% rezerwę rektora. 

DYDAKTYKA 

 30 kwietnia Wydział Fizyki przekazał odpowiedź na Raport z wizytacji PKA.  

 Prowadzący zajęcia na III roku studiów I stopnia oraz studiach II stopnia z fizyki (profil ogólnoakademicki 

i praktyczny /fizyka medyczna/) proszeni są o pilne (do 24 maja) przygotowanie kart przedmiotów (sylabusów) 

w języku angielskim do zajęć prowadzonych na wyżej wymienionych rocznikach studiów z fizyki. Jest to 

niezbędne przy podpisywaniu kolejnych umów o współpracy w ramach Erasmusa. Karty w plikach DOC (docx) 

lub PDF należy przesyłać do dr Krystyny Perzyńskiej (Krystyna@alpha.uwb.edu.pl) i p. Beaty Sawoniewskiej 

(besa@uwb.edu.pl). 

 Mateusz Maciejczuk, 22-letni student prawa na Uniwersytecie w Białymstoku, jest kandydatem wszystkich 

podlaskich uczelni na działającego przy Marszałku Województwa rzecznika ds. studentów. Rzecznik powołany 

przy marszałku będzie reprezentował interesy wszystkich organizacji studenckich i uczelni w województwie. 

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 

 Brak nowych informacji. 

VARIA 

 Brak nowych informacji.             
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