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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB
SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE
 Budynki w kampusie, w tym budynek Wydziału Fizyki, są już po wstępnych odbiorach przez inwestora
i użytkowników. Odbywało się to w obecności inspektorów różnych specjalności oraz przedstawicieli
wykonawcy. Jakość wykonania obiektów oceniana jest jako dobra. Zgłoszono jednak sporo mało istotnych
usterek budowlanych. Ocenia się, że formalne przejęcie budynków przez uczelnię nastąpi przed wakacjami.
Miesiące wakacyjne mogą więc być okresem intensywnej akcji przeprowadzek do nowej siedziby. Pozostały
tygodnie do pozbywania się zbędnego sprzętu w drodze utylizacji lub odsprzedaży. Musimy pozostawić obecną
siedzibę wydziału zupełnie pustą.
 25 kwietnia podczas spotkania z grupą młodzieży z Białorusi na Wydziale Pedagogiki i Psychologii do
studiowania na Wydziale Fizyki zachęcać będą: dr Anna Go, dr Jan Żochowski i prof. Andrzej Stupakiewicz.
 Do 15 kwietnia należy uzupełnić Karty osiągnięć nauczyciela akademickiego. Tegoroczne podwyżki uposażenia
mają zależeć od wielkości i jakości tej aktualizacji.
BADANIA NAUKOWE
 26 marca o godz. 11.30 w Małej Auli Dydaktyczno-Widowiskowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii odbędzie
się spotkaniu z prof. Januszem Bujnickim. W ramach akcji „Więcej Dobrej Nauki” będzie mowa o właściwym
przygotowywaniu wniosków grantowych o finansowanie projektów badawczych (m.in.: zasady oceny wniosków,
jakich błędów unikać, aby ta ocena była możliwie najwyższa).
 3 kwietnia o godz. 10:00 w Małej Auli Dydaktyczno-Widowiskowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii odbędzie
się spotkanie z przedstawicielami NCN poświęcone konkursom międzynarodowym (m.in.: Harmonia, Etiuda
(z komponentami międzynarodowymi), HERA, NORFACE, CHIST-ERA, Infect-ERA, JPND). Prawdopodobnie
większość informacji dotyczyć będzie konkursów z zakresu nauk humanistycznych, społecznych oraz nauk
o życiu. Na spotkaniu prof. Andrzej Maziewski podzieli się swoimi doświadczeniami z realizacji konkursu w
ramach HARMONII. Formularz zgłoszeniowy wraz z pełna informacja o spotkaniu został wysłany kierownikom
zakładów.
FINANSE
 Toczą się negocjacje z Urzędem Marszałkowskim w sprawie sprzedaż budynku Biblioteki Uniwersyteckiej
i Rektoratu.. W tej sytuacji zawieszeniu ulega reforma systemu bibliotecznego w kampusie. Rektorat planowany
jest do przeniesienia do obecnego budynku Instytutu Biologii (oczywiście, po generalnym remoncie budynku).
DYDAKTYKA
 Na przyszłym posiedzeniu Rady Wydziału (14 kwietnia) musimy zatwierdzić efekty kształcenia na nowej
specjalności „INM – inżynieria nowoczesnych materiałów”, która uruchamiamy już od nowego roku
akademickiego.
 Wydział Biologiczno-Chemiczny uruchamia kierunek studiów Przyroda o profilu ogólno akademickim na
poziomie studiów I stopnia od r.akad. 2014/2015. Najprawdopodobniej bez naszego udziału. Do realizacji
zagadnień z zakresu fizyki przewidziani są przede wszystkim pracownicy tamtego wydziału.
ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU
 Brak nowych informacji.
VARIA
 Brak nowych informacji.



