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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB 

SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE 

 Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2014/2015 odbędzie się w środę, 1 października, o godz. 10:00 

w auli budynku Wydziału Fizyki w kampusie UwB przy ul. Ciołkowskiego. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. 

Andrzej Stupakiewicz. Uczelniana inauguracja roku akademickiego 2014/2015 odbędzie się w piątek, 

10 października, o godz. 12:00 w auli Wydziału Matematyki i Informatyki w kampusie UwB. 

 W końcu września rozpoczną się dostawy i instalacje mebli laboratoryjnych w budynku Wydziału Fizyki. Meble 

biurowe pojawią się prawdopodobnie w październiku (najpóźniej w listopadzie). W miarę kompletowania 

wyposażenia poszczególnych pokoi będą możliwe przeprowadzki na swoje przyszłe miejsce pracy. 

 Ochrona kampusu i sprzątanie pomieszczeń przez firmy zewnętrzne planowane jest dopiero od początku stycznia 

2015 r. Do tego czasu stanowiska portierów i sprzątaczek będą obsadzane przez dotychczasowych pracowników 

wydziałów przeprowadzających się do kampusu. 

 25 września (czwartek) o godz. 10:00 i 30 września (wtorek) o godz. 14:00 oraz 4 października (sobota) o godz. 

10 i 12 organizowane jest zwiedzanie kampusu. Szczegóły na stronie http://www.uwb.edu.pl/news.php?n=1662 . 

BADANIA NAUKOWE 

 Na nowej Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB) MNiSW we współpracy z naukowcami 

umieściło 53 inicjatywy strategiczne dla rozwoju polskiej nauki i gospodarki. Szczegóły na stronie 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-wynikow-ewaluacji-propozycji-projektow-do-polskiej-mapy-

drogowej-infrastruktury-badawczej-po-i-etapie-oceny.html  

 13 sierpnia została podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Wejdzie w 

życie z początkiem nowego roku akademickiego 2014/2015. Szczegóły na stronie 

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ustawa-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-juz-z-podpisem-

prezydenta.html  

 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego widzi trzy następujące najważniejsze cele działań ministerstwa 

w najbliższym czasie: poprawienie jakości nauki i wzrost jej międzynarodowej pozycji, dążenie do tego, żeby 

nauka była w centrum wszystkich procesów innowacyjnych, innowacyjnej gospodarki oraz podejmowanie działań 

na rzecz lepszego przygotowania absolwentów do wymagań rynku pracy. 

 W latach 2015-2017 będzie wprowadzany nowy system finansowania jednostek naukowych. Szczegóły na stronie 

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/od-2015-roku-nowy-system-finansowania-jednostek-

naukowych.html  

FINANSE 

 Są chętni na zakup kompleksu Lipowa+Krakowska. Trwają negocjacje cenowe przy sporej różnicy między 

kwotami oferowanymi, a możliwymi do zaakceptowania ze strony UwB. 

 Zostały rozstrzygnięte wszystkie postępowania przetargowe na zakup wyposażenia specjalistycznego do budynku 

Wydziału Fizyki w kampusie. Dostawy sprzętu będą realizowane od października br. do kwietnia 2015 r. 

DYDAKTYKA 

 Rekrutacja 2014/2015: w I terminie przyjęto 7 kandydatów na I stopień i 3 na II stopień. W II terminie 

odpowiednio 5 i 4 kandydatów. Trwa kolejna rekrutacja z terminem zakończenia 15 października. Planowane 

niedopensowanie pracowników Wydziału Fizyki na rok akademicki 2014/2015 jest na poziomie 2000 godzin! 

W dodatku 6 osób (dr M.Brancewicz, dr E.Dzimida-Chmielewska, dr J.Kisielewski, dr P.Mazalski, dr 

M.Nikiciuk, dr M.Nikołajuk i dr W.Olszewski) nie prowadzi zajęć ze względu na urlopy naukowe i inne zniżki, z 

czego powstaje około 1700 godzin oszczędności. 

 Do czasu zainstalowania wszystkich mebli laboratoryjnych i mebli w salach ćwiczeniowych w kampusie będą 

prowadzone zajęcia tylko w auli wydziału w czwartki dla studentów III roku oraz w weekendy dla studentów 

studiów podyplomowych. Na podobnych zasadach będą prowadzone zajęcia na kierunku biologia, chemia 

i ochrona środowiska. Wolne sale dydaktyczne w kampusie będą wykorzystywane przez wydziały prowadzące 

studia niestacjonarne. 

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 

 Brak aktów prawnych dotyczących bezpośrednio Wydziału Fizyki. 

VARIA 

 Planowane najbliższe posiedzenia Rady Wydziału: 22 września, 20 października, 17 listopada, 15 grudnia.   
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