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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB
SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE
 19 listopada br. odbyło się spotkanie władz rektorskich z dziekanem i prodziekanami Wydziału Fizyki
poświęcone planom oszczędnościowym na naszym wydziale. W szczególności omawiano: (a) wnioski z oceny
obecnie funkcjonujących oraz propozycje utworzenia nowych kierunków studiów, w tym kształcenie w językach
obcych, (b) propozycje uruchomienia, w ramach Uniwersytetu Otwartego, kursów dokształcających,
(c) propozycje reorganizacji systemu biblioteczno-informacyjnego, (d) propozycje zmian struktury i redukcji
zatrudnienia, (e) kwestie związane z systemem finansowym Wydziału w odniesieniu do algorytmu dotacji
podstawowej i możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Szczegóły spotkania zostaną podane na
posiedzeniu Rady Wydziału.
BADANIA NAUKOWE
 Prof. Andrzej Stupakiewicz uzyskał grant NCN w wysokości 660 tys. zł na finansowanie Badan związanych
z Koherentnym wzbudzaniem spinów femtosekundowymi impulsami światła w magnetycznych heterostrukturach
metal/dielektryk.
 Od 1 grudnia 2013 roku uruchomiony zostanie stały dostęp do bazy potencjału naukowo-badawczego
Uniwersytetu w Białymstoku. Aktualna jest prośba wydziałowego koordynatora tych działań, dr hab. Marii
Tekielak, o dostarczanie danych dotyczących laboratoriów, zespołów badawczych i ekspertów. W statystyce
wypełniania ankiet z tym związanych wypadamy najsłabiej ze wszystkich wydziałów UwB.
FINANSE
 Analiza kosztów kształcenia na Wydziale Fizyki w odniesieniu do roku 2014 wykazuje: koszt w wysokości 4 580
tys. zł, przychód z dotacji dydaktycznej w wysokości 2 083 tys. zł. Z tego powstaje wynik finansowy w postaci
deficytu w wysokości 2 496 tys. zł. Większość wydziałów ma podobny wynik finansowy: od -1 569tys. zł do
-4 294 tys. zł. Tylko Wydział Prawa i Wydział Ekonomii i Zarządzania mają bilans dodatni. Szczegóły analiz
zostaną podane na posiedzeniu Rady Wydziału.
 W Biuletynie MNiSW z dnia 20 listopada podane są osiągnięcia ustępującej p. minister Barbary Kudryckiej,
w tym kilka danych finansowych dotyczących sektora badań naukowych.
DYDAKTYKA
 15 listopada prof. Andrzej Stupakiewicz prezentował „sztuczki ze światłem” w spotkaniu promującym kierunki
matematyczno-przyrodnicze, zorganizowanym przez UwB w auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii.
 20 listopada dr Wojciech Olszewski uczestniczył w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda
Pileckiego w Białymstoku w Targach Edukacyjno-Zawodowych pod hasłem „Dni Edukacji i Kariery”.
 Do początku grudnia do dr Anny Rybak można zgłaszać chęć uczestniczenia w Pikniku Naukowym na Stadionie
Narodowym w czerwcu 2014 r.
ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU
 Uchwała nr 1461 Senatu UwB w sprawie utworzenia Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu w Białymstoku.
 Zarządzenie nr 31 w sprawie kosztów pośrednich działalności badawczej Uniwersytetu.
 Uchwały nr 1472-1475 w sprawie sprzedaży nieruchomości UwB przy ul. Składowej 12, Hurtowej 1 (Instytut
Chemii), Akademickiej 2 (Instytut Matematyki), Szczecinowo 16, Bondary 7.
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