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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB
SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE
 Przez 3 dni, 22-24 maja, odbywały się Dni Wydziału Fizyki i Dni Wydziału Matematyki i Informatyki,
organizowane od kilku lat wspólnie przez studentów tych wydziałów. Najlepszym wykładowcą na Wydziale
Fizyki, wybranym przez studentów, został dr Cezary Walczyk, a najlepszym ćwiczeniowcem - dr Anna Go.
Gratulujemy!
 We wtorek 28 maja o godz. 12:15 w sali 203 odbyło się spotkanie pracowników naukowo-dydaktycznych
Wydziału Fizyki z Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Beatą Godlewską-Żyłkiewicz,
poświęcone szeroko pojętym sprawom badań naukowych.
BADANIA NAUKOWE
 W dniach 16-17 maja w Toruniu odbyła się konferencja „100-lecie modelu atomu Bohra” połączona ze
wspólnym zebraniem Komitetu Fizyki PAN i FORUM dziekanów wydziałów fizyki i dyrektorów instytutów
fizyki. Na FORUM przedstawiono działania NCBR (wsparcie badań i wdrożeń oraz prace KEJN związane z
trwającą oceną parametryczną jednostek naukowych.
FINANSE
 Przedstawiono rektorowi propozycje podwyżek wynagrodzeń zasadniczych. Po ewentualnych korektach, zgodnie
z zapowiedzią rektora, podwyżki zostaną wypłacone do końca czerwca br. z wyrównaniem od 1 stycznia br.
Średnia podwyżka na jeden pełny etat na Wydziale Fizyki (zróżnicowana w zależności od zajmowanego
stanowiska) powinna wynieść około 240 zł.
DYDAKTYKA
 W niedzielę 2 czerwca na Rynku Kościuszki organizowany jest Dzień Akademicki. Studenci Wydziału Fizyki
pod opieką dr hab. Andrzeja Andrejczuka i dr Ryszarda Gieniusz w godz. 14-16 będą demonstrować wybrane
zestawy z kolekcji „Szkolnych eksperymentów fizycznych”.
 Zakończył się jubileuszowy 10 konkurs na pomiar fizyczny, organizowany od 2010 r. przez prof. Krzysztofa
Szymańskiego. W tej edycji sponsorzy ufundowali zwycięzcom nagrody o znacznej wartości: 900 PLN za
I miejsce w kategorii dla zaawansowanych i tablet NEO 9,7" IPS 3G za I miejsce w kategorii dla
niezaawansowanych. Szczegóły i wyniki ostatniego konkursu „Trzy kolory” na stronie
http://physics.uwb.edu.pl/konkurs.php.
 Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym, przedłożone przez
ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU
 Brak nowych informacji.
VARIA
 Brak nowych informacji.



