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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB
SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE
 8 października 2013 r. zmarł w Warszawie w wieku 75 lat prof. Michał Leonard Święcki - w latach 1975-1999
pracownik obecnego Wydziału Fizyki, następnie zatrudniony w Instytucie Biologii do 2008 r. Prof. Święcki
organizował od podstaw fizykę teoretyczną na naszej uczelni. Był kierownikiem Pracowni Fizyki Teoretycznej,
potem Katedry Fizyki i Instytutu Fizyki. W latach 1983 – 1991 był redaktorem naczelnym Małej Delty, potem
Szkiełka i Oka. W latach 1983-1986 pełnił funkcję zastępcy prorektora UW do spraw Filii w Białymstoku. W
roku 2011 wydał podręcznik dla studentów „Podstawy Fizyki”. W imieniu pracowników Wydziału Fizyki UwB
zmarłego pożegnał na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie dziekan wydziału.
 Bardzo prawdopodobne, że do końca 2013 roku uda się zakończyć wszystkie prace budowlane w kampusie
uniwersyteckim przy ul. Ciołkowskiego. Na początku przyszłego roku planowane jest przejmowanie budynków
od Mostostalu i instalowanie wyposażenia podstawowego oraz aparatury specjalistycznej. Wkrótce mają być
uruchomione przetargi na to wyposażenie. Przeprowadzka do nowych pomieszczeń najprawdopodobniej nastąpi
wiosną i latem 2014 roku. Regularne zajęcia w kampusie zaczną się wraz z rokiem akademickim 2014/2015.
 Wydział Fizyki uczestniczy w akcji ankietowania jednostek w ramach tzw. rankingu U-Multirank. Dotychczas
wysłano różnego rodzaju dane dotyczące studiów, kadry, badań naukowych i finansów UwB oraz naszego
wydziału. Do końca roku na portalu U-Multirank http://www.u-multirank.eu/ będą zbierane również ankiety
studenckie, do czego należy intensywnie zachęcać (szczegóły zostaną podane na stronie WWW wydziału).
 Spotkanie władz rektorskich z kolegium dziekańskim Wydziału Fizyki poświęcone planom oszczędnościowym
na naszym wydziale odbędzie się 19 listopada br.
BADANIA NAUKOWE
 18 października w Auli Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB odbyła się debata „Jak określić jakość
uczelni? Parametryzacja i przyszłość szkolnictwa wyższego”, poświęcona głównie wnioskom po przeprowadzonej
przez KEJN ostatniej parametryzacji jednostek naukowych. Panelistami byli: przewodniczący KEJN - prof.
Maciej Zabel z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, członek Komisji KRASP ds Nauki - prof. Stanisław
Kistryn z UJ, Prodziekan Wydziału Filologicznego UMK ds Organizacji i Kształcenia - prof. Przemysław
Nehring, Prorektor ds Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz.
FINANSE
 Budynek Wydziału Fizyki, akademik „Kujonek” przy ul. Krakowskiej oraz budynek Instytutu Chemii przy
ul. Piłsudskiego zostały wystawione przez władze rektorskie UwB do szybkiej sprzedaży inwestorom, którzy są
w stanie zapłacić za nie około 20 mln zł, tym za budynki Wydziału Fizyki i „Kujonka” – 17 mln zł. Kwot tego
rzędu brakuje uczelni na pokrycie podatku VAT od kosztów budowy gmachu fizyki i chemii w kampusie.
 Zgodnie z informacją z Działu Badań, kierownicy tematów badawczych powinni wydać do końca roku znaczne
kwoty ze swoich tematów, aby nie zwracać ich do ministerstwa!
DYDAKTYKA
 Rekrutacja 2013/2014: studia stacjonarne I stopnia: zgłosiło się 10 kandydatów, w tym 6 osób na fizykę
medyczną. Zajęcia obu specjalności (ogólnej i medycznej) odbywają się wspólnie według planu dla fizyki
medycznej. Różnice programowe będą uzupełniane na zajęciach dodatkowych. Studia stacjonarne II stopnia:
zarejestrowano tylko 7 kandydatów na fizykę medyczną. Studia podyplomowe z fizyki: 9 słuchaczy.
 Niedopensowanie pracowników naukowo-badawczych w roku akademickim 2013/2014 szacuje się na poziomie
ponad 1000 godzin. Oszczędzamy 240 godz. na urlopie bezpłatnym w związku z wyjazdem jednej osoby na staż
podoktorski do Japonii oraz 480 godz. w związku ze zmianą dwóch stanowisk naukowo-dydaktycznych na
naukowe (realizacja zadań badawczych w projekcie TEAM na stanowiskach post-doc).
ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU
 Z powodu trudnej sytuacji finansowej uczelni władze rektorskie realizują plan oszczędnościowy, w ramach
którego m.in.: podniesiono pensum dydaktyczne profesorom o 30 godz. rocznie, zwiększono liczebność grup
studenckich, zwiększono narzut ogólnouczelniany od opłat za niektóre usługi edukacyjne z 35% do 50%
(docelowo do 60%). Planuje się redukcje zatrudnień i zaostrzenie kryteriów awansu na wyższe stanowiska oraz
zreformowanie systemu bibliotecznego UwB.
VARIA
 Wydział Biologiczno-Chemiczny i Wydział Fizyki składają wspólny wniosek restrukturyzacyjny



