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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB
SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE
 Nowy rok akademicki najprawdopodobniej zaczniemy już w kampusie UwB, pomimo iż nowe meble
dydaktyczne, biurowe i laboratoryjne pojawią się nie wcześniej niż w listopadzie (otwarcie ofert przetargowych
nastąpi już 24 czerwca). Wszelka działalność na nowym miejscu może być prowadzona dopiero po formalnym
przekazaniu budynku do użytkowania. Może to nastąpić (ale nie musi) w najbliższych tygodniach. Wstępny plan
przeprowadzki do kampusu planowanej w drugiej połowie sierpnia lub września obejmuje: przewiezienie:
części wyposażenia meblowego sal dydaktycznych 203 i 208, części mebli oraz wyposażenia laboratoryjnego
zaplecza sali wykładowej 203, I i II Pracowni Fizycznej ze sprzętem i meblami, które nie będą już później
wymieniane na nowe, wybranych komputerów i stolików komputerowych na wyposażenie przynajmniej jednej
pracowni komputerowej, części biblioteki, dziekanatu z obecnymi meblami, wyposażenia sali Rady Wydziału,
części mebli z pokoi pracowników obsługujących przenoszone laboratoria oraz części mebli i książek
pracowników z zakładów teoretycznych. Przeprowadzka zakładów doświadczalnych może odbywać się
sukcesywnie na jesieni po otrzymaniu mebli laboratoryjnych i biurowych. Przenoszenie warsztatu
mechanicznego, pozostałego sprzętu z zaplecza sali wykładowej 203, magazynów i pozostałych książek z
biblioteki również planowane jest w okresie późniejszym. Obecnie trwają prace na szczeblu centralnym nad
organizacją zaplanowanych przeprowadzek.
BADANIA NAUKOWE
 Prof. Krzysztof Szymański uzyskał finansowanie projektu „Wsparcie komercjalizacji i patentowania w trybie
EPC sposobu pomiaru jednorodności materiału przewodzącego prąd elektryczny” w ramach III konkursie
Programu Patent Plus.
 W obecnej edycji konkursów NCN z terminem zakończenia naboru wniosków w dniu 17 czerwca (OPUS,
PRELUDIUM i SONATA) z Wydziału Fizyki złożono 5 wniosków na finansowanie badań (ogółem 58
wniosków z uczelni na sumę 19 mln zł). Kolejny termin – 16 września – dotyczy wniosków w konkursach
SONATA BIS, HARMONIA i MAESTRO. Ocenia się, że obecnie współczynnik sukcesu jest na poziomie 17%,
co dla większości wnioskodawców może być zniechęcające do aplikowania o dodatkowe finansowanie.
 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska, apeluje o podpisanie „Paktu dla
Horyzontu 2020”. Pakt ma zmotywować polskich uczonych do sięgania po środki z programu Horyzont 2020 finansowanie badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej (80 mld euro).
 Uruchomiony został program „Granty na granty” oferujący nawet po 30 tys. zł dla jednostek naukowych, które
zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie europejskim oraz stworzyć międzynarodowe
konsorcjum .
 Lista Top3Publikacje_2013: prof. P.Jaranowski (157.5pkt, 8 prac), prof. K.Szymański (69.3 pkt, 6 prac), prof.
A.Maziewski (61.3 pkt, 6 prac); lista Top5Publikacje_4lata: prof. P.Jaranowski (540 pkt, 55 prac), prof.
A.Maziewski (355 pkt, 29 prac), prof. M.Brewczyk (300 pkt, 11 prac), prof. J.L.Cieśliński (257 pkt, 11 prac),
prof. K.Szymański (254 pkt, 25 prac).
FINANSE
 W lipcu planowana jest wypłata podwyżki uposażeń z wyrównaniem od stycznia br.
DYDAKTYKA
 Proponowanie zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym to m.in.: monitorowania losów zawodowych
absolwentów, wprowadzenie obowiązkowych 3-miesięcznych praktyk na studiach o profilu praktycznym, podział
uczelni na akademickie i zawodowe, wzmocnienie praw studentów i doktorantów, wzmocnienie walki z
plagiatami prac dyplomowych, wzrost liczby studentów zwolnionych z opłaty za drugi kierunek z 10% do 20%,
wspieranie polskiej innowacyjności i szybszej komercjalizacji wyników prac, uwłaszczenie naukowców.
 W czerwcu ruszy pilotaż nowej edycji kierunków zamawianych mający na celu promocję miękkich kompetencji i
umiejętności. Potrzebni są absolwenci elastyczni i otwarci, potrafiący współpracować w grupie, umiejący
rozwiązywać konflikty i komunikować się z innymi. Czyli znów coś dla nas!
ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU
 Brak aktów prawnych dotyczących bezpośrednio Wydziału Fizyki.
VARIA
 Brak nowych informacji.


