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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB 

SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE 

 17 czerwca prof. dr hab. Mirosław Brewczyk otrzymał akt nominacyjny na tytuł naukowy profesora nauk 

fizycznych z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 

 4 lipca Komisja Rady Wydziału w składzie 6 samodzielnych pracowników naukowych uczestniczyła we 

wspólnej z Radboud University w Nijmegen (Holandia) zakończonej sukcesem obronie rozprawy doktorskiej 

mgra Jana Kisielewskiego „Controlling the magnetic anisotropy in ultrathin metallic films”, której promotorem 

jest prof. dr hab. Andrzej Maziewski a kopromotorem prof. Theo Rasing. 

 Wkrótce zostaną uruchomione przetargi na zakup wyposażenia specjalistycznego na kwotę 5.3 mln zł netto do 

nowego budynku Wydziału Fizyki w kampusie przy ul. Ciołkowskiego. Oddanie budynku do użytku planowane 

jest w październiku br. 

 Nowy rok akademicki zainaugurujemy 1 października w dotychczasowej siedzibie Wydziału Fizyki. 

 Uczelniana Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 planowana jest na 10 października w nowej 

auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii. 

BADANIA NAUKOWE 

 W dniach 27-28 czerwca Zakład Fizyki Nieliniowej organizował w Białymstoku międzynarodową konferencję 

6th Symposium on Integrable Systems. Poprzednie konferencje z tego cyklu odbywały się kolejno w Gdańsku, 

Poznaniu, Warszawie, Zielonej Górze i Olsztynie. W konferencji udział wzięło ok. 30 naukowców z dziedziny 

układów całkowalnych (pogranicze fizyki matematycznej i matematyki stosowanej), w tym 16 osób z 

wymienionych wyżej ośrodków krajowych oraz 10 gości zagranicznych (USA, Kanada, Francja, Szwecja, 

Austria, Czechy, Rosja, Ukraina). Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył prof. J.Cieśliński. 

 UwB w latach 2011-2012 uzyskał finansowanie 31 projektów NCN na łączną kwotę 7.8 mln zł (32 miejsce 

spośród 257 podmiotów - najlepszy wynik spośród uczelni z województwa podlaskiego). W grupie 

uniwersytetów UwB znalazł się na 12 miejscu na 19 jednostek. W obszarze Nauk Ścisłych i Technicznych 

uzyskano finansowanie 14 projektów (32 miejsce na 122 jednostek), w obszarze Nauk Humanistycznych 

finansowano 11 projektów (26 miejsce na 131 jednostek), w obszarze Nauk o Życiu – 6 projektów (50 miejsce na 

121 jednostek). W konkursach typu OPUS uzyskano 19 grantów na kwotę 4 mln zł (27 miejsce na 

203 beneficjentów). Szczegóły na stronie NCN: www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/statystyki/rankingi.  

 Do 31 sierpnia przyjmowane są wnioski o przyznanie dotacji w 2014 r. na dużą infrastrukturę badawczą. 

FINANSE 

 Na prośbę rektora przedstawiono punkty za publikacje pracowników Wydziału Fizyki z okresu 2009-2012 

w przeliczeniu na liczbę autorów publikacji z afiliacją Wydziału Fizyki: prof. P.Jaranowski – 512 pkt. (45 publ.; 

śr.=11.4 pkt./publ.), prof. dr hab. A.Maziewski - 476 pkt. (35 publ.; śr.=13.6 pkt./publ.), prof. J.L.Cieśliński - 365 

pkt. (13 publ.; śr.=28.1 pkt./publ.), prof. dr hab. M.Brewczyk – 315 pkt. (10 publ.; śr.=31.5 pkt./publ.), prof. 

K.Szymański – 235 pkt. (24 publ.; śr.=9.8 pkt./publ.), dr T.Karpiuk – 233 pkt. (7 publ.; śr.=33.2 pkt./publ.), 

dr M.Nikołajuk – 195 pkt. (5 publ.; śr.=39.0 pkt./publ.), prof. A.Stupakevich – 179 pkt. (12 publ.; śr.=14.9 

pkt./publ.), mgr P.Mazalski – 130 pkt. (13 publ.; śr.=10.0 pkt./publ.), prof. M.Spaliński - 105 pkt. (3 publ.; 

śr.=35.0 pkt./publ.) Do czasopism ze wszystkich lat zastosowano punkty z ostatniej listy MNiSW (grudzień 

2012 r.) Przedstawione dane miały wpływ na wysokość ostatnich podwyżek uposażeń. 

 Prorektor ds Ekonomicznych UwB, prof. R.Ciborowaski informuje, że wynagrodzenie za godziny 

ponadwymiarowe za r.akad. 2012/2013 wypracowane na studiach stacjonarnych zostaną wypłacone w listopadzie 

br., a wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe na studiach niestacjonarnych - dopiero w grudniu br. 

DYDAKTYKA 

 Wydział Fizyki, po dodatkowych wyjaśnieniach z maja br., ostatecznie uzyskał pozytywną ocenę programową 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej po wizytacji wydziału w grudniu 2012 r. 

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 

 Brak nowych informacji. 

VARIA 

 Jest to ostatni informator przed okresem wakacji. Następne posiedzenie Rady Wydziału planowane jest w 

październiku. Wszystkim Państwu życzę udanych urlopów. E.Żukowski .       
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